
Pořadové číslo:  33/7 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 10.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o dotaci – Charita Prostějov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Charita Prostějov, IČ 

44159854, se sídlem Martinákova 3104/9, 796 01 Prostějov, na „Poskytování odlehčovací 

služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2017". Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2017. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

4349 620 Sociální věci a 

zdravotnictví 

3 384,0 - 35,0 3 349,0 

4349 620 Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 

68,9 + 35,0 103,9 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

na své 77. schůzi konané dne 21. září 2017 usnesením č. 3191/77/9/2017 podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit poskytnutí dotace uvedenému subjektu ve výši 35.000 Kč. 

 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování 

na 24. jednání konaném dne 7. listopadu 2017 podal návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

poskytnutí předmětné dotace. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Charita Prostějov je významným poskytovatelem sociálních služeb. Odlehčovací služba  

byla v roce 2017 poskytnuta 5 uživatelům, kteří mají trvalý pobyt ve městě Přerově.  

V roce 2016 zajišťovala Charita Prostějov svou dosažitelností službu pro obyvatele města Přerova, 

neboť organizace Centrum pro seniory Holešov, se kterou byla uzavřena smlouva o spolupráci  

k zajištění odlehčovací služby, zrušila registraci služby ke dni 31. 3. 2016. Odlehčovací služba  

je určena pro dospělé osoby, které se nemohou o sebe samy postarat. Cílem této služby je pomoci 

odlehčit pečujícím lidem, kteří se starají o tyto osoby, aby si mohli odpočinout, vyřídit si potřebné 

věci. Jedná se o pobytovou službu s vysokými nároky na zajištění provozu. Vzhledem k výše 

uvedenému, Odbor sociálních věcí a školství doporučuje poskytnutí dotace subjektu Charitě Prostějov 

ve výši 35.000 Kč. 

K pokrytí mimořádné dotace oddělení sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje použít částku, která 

byla schválena v rámci dotačního programu města pro sociální oblast, kdy subjekt Člověk v tísni, 

o.p.s., se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2, odmítl podepsat schválenou smlouvu o poskytnutí dotace 

ve výši 35.000 Kč na projekt „Komunitní domovnictví“ z důvodu nedostatečného objemu finančních 

prostředků na tuto službu.  

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů  

a je zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – převod finančních prostředků z dotačního programu za účelem poskytnutí mimořádné 

dotace pro Charitu Prostějov. Budou převedeny nevyčerpané finanční prostředky původně určené pro 

subjekt Člověk v tísni, o. p. s. Závazný ukazatel se nemění. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Charita Prostějov (dále jen „CHP“) požádala dne 4. září 2017 o poskytnutí účelové dotace  

na „Poskytování odlehčovací služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2017“  

ve výši 35.000 Kč. 

  

CHP poskytuje tyto registrované sociální služby: 

– forma poskytování – pobytová – s kapacitou 6 lůžek 

 

 

 

  

Odlehčovací služba se poskytuje: 

na základě křesťanských hodnot dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení po dobu, kdy není možné o ně pečovat v jejich 



domácím prostředí a umožňuje pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o osobu 

blízkou. Služba může být využívána nepřetržitě po dobu 3 měsíců, maximálně 6 měsíců v roce, 

počítáno ode dne nástupu. 

  

Odlehčovací služba je provozována: 

v Domově Daliborka, na adrese Daliborka 8 a 10 v Prostějově a nachází se v klidné části města, 

přitom nedaleko jeho centra. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci dvou budov je prostředí v Domově 

Daliborka příjemné a útulné, nově zařízené a vybavené, poskytující uživatelům potřebný klid  

a dostatečné soukromí.  

V Domově Daliborka jsou odlehčovacím službám uvolněny tři bytové jednotky v přízemí třípodlažní 

budovy o celkové kapacitě 6 lůžek. Dvě bytové jednotky jsou jednopokojové - jednolůžkové, třetí 

bytová jednotka je dvoupokojová - čtyřlůžková.  

  

Kapacita: 

Byla do konce června 2015 celkem 5 lůžek, pro velký zájem ze strany veřejnosti (v této době jediný 

poskytovatel služby v Olomouckém kraji), byla rozšířena o jedno lůžko, na současnou kapacitu 6 

lůžek.  

Ke dni 31. 8. 2017 bylo umístěno celkem 289 žadatelů a uzavřeno 470 smluv, jednalo  

se i o opakované pobyty. Obsazenost této služby se již v roce 2013 vyhoupla na více jak 80%, od roku 

následujícího až do současnosti má služba 90% využitelnost kapacity. 

  

V dřívějších letech byl zájem ze strany obyvatel Přerovska o odlehčovací službu nižší, než je nyní.  

S postupným rozvojem služby, došlo k nárůstu zájmu o službu ze strany žadatelů, Přerov se tak během 

posledních dvou let dostal na třetí pozici v počtu podaných žádostí a počtu klientů.  

 

 


