
Zápis č. 27 

z jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti  

a pro sociální začleňování, Zastupitelstva města Přerova, 

ze dne 3. dubna 2018 

P ř í t o m n i:   

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

Ing. Jan Slivka, PhDr. Marcel Kašík, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Josef Nesvadba,  

Šárka Kajanová 

 

O m l u v e n i:   

MUDr. Jiří Hadwiger 

 

H o s t é: 

Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, Ing. Jiří Kohout 

 

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. Alzheimer centrum 

 

3. Materiály na Zastupitelstvo města Přerova 

      Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace  

      Žádost o dotaci – P-centrum, spolek  

     

4. Protidrogový vlak 

 

5. Různé 

 

6. 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.  

 

Paní předsedkyně navrhla změnu programu a to o vložení bodu: Protidrogový vlak.  

Členové výboru odsouhlasili tuto změnu programu.  

 

Jednání bylo včas a řádně svoláno a vzhledem k výše uvedenému počtu členů usnášeníschopné. 

 

K bodu 2:  

Alzheimer centrum 

Mgr. Romana Pospíšilová podala členům výboru poslední informace k této problematice. 

 

K bodu 3:  

Materiály na Zastupitelstvo města Přerova 

 

1. Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace  

Členové výboru schválili navržené usnesení: 
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sociální služby města 

Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430, se sídlem Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 

Kroměříž, na „Poskytování pobytových sociálních služeb (domova pro osoby se zdravotním 

postižením, domova pro seniory) uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2018". 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2018. 

Číslo usnesení  

VSOC/27/34/2018 
Výsledek hlasování:                         PRO:  8               PROTI:    0              ZDRŽEL SE:    0         

 

2. Žádost o dotaci – P-centrum, spolek  

Členové výboru schválili navržené usnesení: 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem P-centrum, spolek,  

IČ 60803291, se sídlem Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc, na „Poskytování registrované sociální 

služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Rodinné centrum U Mloka". Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2018. 

Číslo usnesení  

VSOC/27/35/2018 
Výsledek hlasování:                         PRO:  8               PROTI:    0              ZDRŽEL SE:    0         

 
 

 

 

 



K bodu 4:  

Protidrogový vlak 

          Zastupitel Ing. Jiří Kohout představil Projekt REVOLUTION TRAIN, který rozšiřuje dosavadní 

přístupy k primární prevenci. Jedná se o preventivní interaktivní projekt, založený  

na smyslovém prožitku a interaktivitě. Cílem vlakového programu je prostřednictvím 

zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled  

na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Součástí 

projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města 

využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence. 
 

Členové výboru hlasovali o navrženém usnesení: 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit poskytnutí finančních prostředků ve výši 93.000 Kč na uhrazení zastávky 

Protidrogového vlaku. Akce byla již realizována 26. března 2018. 

Číslo usnesení  

VSOC/27/36/2018 
Výsledek hlasování:                         PRO:  3               PROTI:    3              ZDRŽEL SE:    2         

          

        VSOC se neusnesl. 

 

 

K bodu 5:  

Různé 

          
K bodu 6:  

Závěr 

         Další jednání výboru se uskuteční dne 15. května 2018 v 15,30 hod. 

 

 

V Přerově dne: 10. dubna 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 



U s n e s e n í  

z  27. jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova, 

ze dne 3. dubna 2018 

Usnesení k bodu 3)  

Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace  

Členové výboru schválili navržené usnesení: 
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sociální služby města 

Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430, se sídlem Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 

Kroměříž, na „Poskytování pobytových sociálních služeb (domova pro osoby se zdravotním 

postižením, domova pro seniory) uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2018". 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2018. 

Číslo usnesení  

VSOC/27/34/2018 
Výsledek hlasování:                         PRO:  8               PROTI:    0              ZDRŽEL SE:    0         

     

 

Žádost o dotaci – P-centrum, spolek  

Členové výboru schválili navržené usnesení: 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem P-centrum, spolek,  

IČ 60803291, se sídlem Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc, na „Poskytování registrované sociální 

služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Rodinné centrum U Mloka". Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2018. 

Číslo usnesení  

VSOC/27/35/2018 
Výsledek hlasování:                         PRO:  8               PROTI:    0              ZDRŽEL SE:    0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení k bodu 4)  

Protidrogový vlak 

Členové výboru hlasovali o navrženém usnesení: 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit poskytnutí finančních prostředků ve výši 93.000 Kč na uhrazení zastávky 

Protidrogového vlaku. Akce byla již realizována 26. března 2018. 

Číslo usnesení  

VSOC/27/36/2018 
Výsledek hlasování:                         PRO:  3               PROTI:    3              ZDRŽEL SE:    2         

          

        VSOC se neusnesl. 

 

 

 

 

 

 

 

V Přerově dne:  10. 4. 2018                                                           

 

 

 

                                                                                                                   Mgr. Věra Vránová, Ph.D., v.r. 

                                                                                                                           předsedkyně výboru 

 


