
Pořadové číslo:  38/6 

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 13.04.2018 

Návrh pro 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 4. 2018 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje 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. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. 

(individuální dotace) 

240,8 - 6,0 234,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 

0,0 + 6,0 6,0 

 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

na své 88. schůzi konané dne 22. března 2018 usnesením č. 3728/88/9/2018 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace uvedenému subjektu ve výši 6.000 Kč. 

 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování 

na 27. jednání konaném dne 3. dubna 2018 podal návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

poskytnutí předmětné dotace. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace je poskytovatelem sociálních služeb. 

Poskytované pobytové sociální služby (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov  

pro seniory) byly v roce 2017 poskytnuty 3 uživatelům, kteří měli trvalý pobyt ve městě Přerově.  

V případě, že by se organizace zapojila do Dotačního programu v oblasti sociální a zdravotní  

na rok 2018, dosáhla by na částku 6.000 Kč (2 uživatelé x 3.000 Kč), tak jako obdobně posouzené 

žádosti (1 uživatelka, na kterou poskytovatel požaduje dotaci, nemá již od 4/2017 trvalý pobyt ve 

městě Přerově). Odbor sociálních věcí a školství doporučuje poskytnutí dotace subjektu Sociální 

služby města Kroměříže, příspěvková organizace ve výši 6.000 Kč.  

 

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 za účelem poskytnutí dotace. Bude převedena 

část rezervy vyčleněná na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace (dále jen „SSMK“) požádaly dne 13. února 

2018 o poskytnutí účelové dotace na „Poskytování pobytových sociálních služeb (domova pro osoby  

se zdravotním postižením, domova pro seniory) uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v 

roce 2018" ve výši 15.230 Kč. 

  

SSMK poskytují tyto registrované sociální služby: 

 

 Domovy pro seniory (1 uživatelka s trvalým pobytem ve městě Přerově do 11.4.2017) 

 

 

 

 

 

  

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná  

se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly  

v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, 

podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému 

setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy 

dbá  

na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob. 

  



Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka je zařízení rodinného typu, které poskytuje 

pobytové sociální služby sobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita domova je 140 lůžek. Jedná 

se o koedukované zařízení. Zařízení je postaveno v okrajové městské části města Kroměříže v bytové 

zástavbě. Ostatní veřejná zařízení a instituce jsou dostupná pěšky (vzdálenost 20 až 30 minut) či 

bezbariérovou MHD, jejíž zastávka je v bezprostřední blízkosti domova. Domov Barborka je začleněn 

do Sociálních služeb města Kroměříže, které jsou příspěvkovou organizací a jejímž zřizovatelem je 

Město Kroměříž. V čele domova stojí vedoucí domova,  

která je jmenována ředitelem Sociálních služeb města Kroměříže.  

  

Forma poskytování sociálních služby:  

pobytová  

  

Sociální služba je poskytována od: 

2.10.2000  

  

Cílová skupina uživatelů: 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením  

  

Věková kategorie uživatelů:  

mladí dospělí (18 - 26 let) 

dospělí (27 - 64 let) 

mladší senioři (65 - 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

  

Úhrada za službu: 

Finanční účast uživatele je v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a ceny služby se řídí ustanovením vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.  

  

Celkové předpokládané náklady na činnost a provoz sociální služby v roce 2018 činí:  

58.977.283 Kč  

 

 


