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Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

Mgr. Blanka Hrubá, vedoucí oddělení 

Jitka Piekutowská, referent 

Název návrhu: 

Dodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, 

p.o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kabelíkova 14a. Znění Dodatku č. 9 je 

přílohou důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 8. schůzi konané dne 11. 2. 2019, usnesením č. 250/8/9/2019, podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb města 

Přerova, p.o.  

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit Dodatek č. 9 ke 

zřizovací listině Sociálních služeb města Přerova, p.o.  

 

Důvodová zpráva: 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova v článku 4.3. vymezuje cílové 

skupiny pro poskytování sociálních služeb. Na základě doporučení pracovníků Olomouckého kraje a 

na základě sjednocení údajů v registračních agendách požádala příspěvková organizace o provedení 

úpravy znění zřizovací listiny. 

Požadované změny se týkají střediska Denní pobyt (registrovaná sociální služba - Denní stacionář). 



Dlouhodobě jsou jejich klienty převážně osoby s mentálním postižením, další kombinovaná postižení 

jsou přidružená. Tomu odpovídá i stávající vybavení Denního pobytu. Dále se upravuje věková 

hranice pro poskytování sociálních služeb dětem a to na 8 let. Pro mladší věkovou skupinu zařízení 

nedisponuje potřebným a požadovaným vybavením. V současné době přibývá klientů seniorského 

věku, proto bude tato cílová skupiny uvedena jako samostatná cílová skupina - senioři od 65 let. U této 

cílové skupiny je sociální služba poskytována jak uživatelům s postižením, tak i bez postižení. 

V ostatních článcích zřizovací listiny příspěvkové organizace se text nemění. 

  

  

Příloha: Dodatek č. 9  

 

 


