
Zápis č. 26 

z jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti  

a pro sociální začleňování, Zastupitelstva města Přerova, 

ze dne 27. února 2018 

P ř í t o m n i:   

Mgr. Věra Vránová Ph.D., Mgr. Helena Netopilová,  MUDr. Marie Mathonová,   

Ing. Jan Slivka, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Šárka Kajanová 

 

O m l u v e n i:   

PhDr. Marcel Kašík, MUDr. Jiří Hadwiger, Josef Nesvadba 

 

H o s t é: 

Bc. Tomáš Navrátil, Pavel Košutek 

Mgr. et Mgr. Andrea Kafková 

Mgr. Ivana Dvořáková, Renata Dvorská, Ing. Marta Šťastná, Lenka Sekalová 

 

O r g a n i z a č n í  p r a c o v n í k: 

Bc. Lenka Ulehlová 

 

P R O G R A M 

 

1. Zahájení 

předsedkyně výboru Mgr. Věra Vránová, Ph.D.  

  

2. Seznámení s činností: 

      Oblastní charita Přerov  - ředitelka – Ing. Marta Šťastná 

      Středomoravská nemocniční a.s., o. z. Nemocnice Přerov 

      Domácí péče – vedoucí dispečerka Home care - Renata Dvorská 

      LDN – vrchní sestra - Mgr. Ivana Dvořáková 

 

3. Různé 

Předání haptického modelu zámku Přerov 

Alzheimer centrum 

Podnět občana 

 

4. Závěr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1:  

Zahájení a seznámení s programem zasedání  

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování Zastupitelstva města 

Přerova (dále jen výbor) zahájila předsedkyně tohoto výboru Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

Sdělila, že jednání je včas a řádně svoláno a vzhledem k výše uvedenému počtu členů 

usnášeníschopné. 

 
K bodu 2:  

Seznámení s činností níže uvedených organizací: 

 

Středomoravská nemocniční a.s., o. z. Nemocnice Přerov 

LDN – vrchní sestra - Mgr. Ivana Dvořáková  

Domácí péče – vedoucí dispečerka Home care - Renata Dvorská 

 

Oblastní charita Přerov   
ředitelka - Ing. Marta Šťastná 

vedoucí domácí zdravotní péče - Lenka Sekalová 

 

Zástupci těchto organizací představili členům výboru svou činnost.  

K daným oblastem byla vedena diskuze. 

Výbor dal podnět ředitelce Oblastní charity Přerov zvážit možnost naplnění opatření Akčního 

plánu rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 – 2019, a to opatření č. 2.1 

v pracovní skupině Osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny  

- Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší. 
 

K bodu 3:  

Různé 

Náměstek primátora, pan Pavel Košutek, informoval členy Výboru o zpracované novele 

Vnitřního předpisu č. 3/2016 vydaného Radou města Přerova, o hospodaření s obecními byty. 

Novelizované znění bylo zasláno k posouzení veřejnému ochránci práv. Orgány města  

se budou novelou zabývat po doručení stanoviska veřejného ochránce práv. 

 

Předsedkyně seznámila členy výboru: 

1. s akcí TyfloCentra Olomouc, o.p.s. 

předání haptického modelu zámku Přerov –01/2018 - za spoluúčasti výboru 

2. Alzheimer centrum 

o schválení záměru ZM o prodeji budovy Chemoprojektu s následným možným 

vybudováním Alzheimer centra 

 

Náměstek Bc. Tomáš Navrátil seznámil členy výboru s: 

Asistenční a tísňovou péčí/Anděl na drátě 

 

Výbor jednal ve věci podnětu občana 

Členové výboru se dohodli, že Mgr. Netopilová projedná podnět s občanem na setkání jejich 

strany. 

 

 

 

 

 

 



 
K bodu 4:  

Závěr 

         Další jednání výboru se uskuteční dne 3. dubna 2018. 
 

 

 

V Přerově dne:  7. března 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………                                    ………………………………………… 

           Bc. Lenka Ulehlová, v. r.                                                 Mgr. Věra Vránová, Ph.D., v.r. 

            organizační pracovník                                                                    předsedkyně výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Usnesení 

 

Rozdělovník: 

členové výboru 

kancelář primátora 

tajemník Magistrátu města Přerova 

členové zastupitelstva 

hosté 


