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Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Kojetín - žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu sociálních služeb 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč Městu Kojetín, IČ 00301370, se 

sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, na úhradu sociálních služeb v Kojetíně osobě, která v 

minulosti měla trvalý pobyt ve městě Přerově, a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto finančního 

příspěvku. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada měsa Přerova na své 69. schůzi dne 11. 5. 2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč městu Kojetín. 

 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování projednal žádost města Kojetín 

na svém jednání dne 9. 5. 2017 a podal Zastupitelstvu města Přerova návrh neschválit poskytnutí 

požadovaného finančního příspěvku. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství nedoporučuje poskytnutí požadovaného příspěvku. Paní, na kterou 

Kojetín žádá příspěvek, již není občankou města Přerova. Město Přerov paní v minulosti  poskytlo byt 

zvláštního určení a zajistilo potřebné sociální služby. Paní se sama rozhodla o ukončení nájemní 

smlouvy a přestěhování do Kojetína.  

 



Důvodová zpráva: 

Město Kojetín se dopisem ze dne 25. 4. 2017 obrátilo na statutární město Přerov ve věci žádosti o 

poskytnutí příspěvku na úhradu sociálních služeb ve výši 15.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

daného finančního příspěvku.  

  

Dne 17. 3. 2017 město Kojetín uzavřelo nájemní smlouvu k bytu zvláštního určení - bytu v domě s 

pečovatelskou službou (DPS) v Kojetíně - s občankou města Přerova. Paní dříve bydlela v domě s 

pečovatelskou službou v Přerově, Trávník 1. Protože její dcera bydlí v Kojetíně a rodina měla ztížené 

návštěvy, požádali o poskytnutí bytu v DPS v Kojetíně. Město Kojetín žádosti vyhovělo a byt v DPS 

paní poskytlo. Paní se po přestěhování do Kojetína přihlásila k trvalému bydlišti v Kojetíně. 

  

Město Kojetín dle platných Zásad pro poskytování nájmů v domech s pečovatelskou službou, které 

jsou v majetku města Kojetín, žádá příslušnou obec v případě, že poskytne byt občanu s trvalým 

pobytem mimo město Kojetín, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč na úhradu 

sociálních služeb. 

  

Dne 27. 4. 2017 byla s pověřeným pracovníkem Městského úřadu Kojetín telefonicky konzultována 

celá záležitost a bylo zjištěno, že jde o běžný postup, kdy v případě poskytnutí bytu v DPS osobě s 

trvalým pobytem mimo město Kojetín, je žádáno o příslušný finanční příspěvek. Některé obce 

příspěvek (třeba i ve snížené částce) poskytnou a některé obce příspěvek neposkytnou. Nejde však o 

podmínku ve vztahu k poskytnutí bytu. Paní již v DPS v Kojetíně bydlí, bylo zjištěno, že má i 

trvalé bydliště v Kojetíně. V případě neposkytnutí dotace jí nebude vypovězena nájemní 

smlouva, ani nebude mít jiné znevýhodnění v přístupu k sociálním službám v Kojetíně.  
Statutární město Přerov předmětné občance zajistilo potřebné sociální služby i bydlení v bytě v DPS v 

Přerově. Stěhováním do Kojetína je řešena rodinná situace.  

 

 


