
Pořadové číslo:  5/8 

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 17.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Navrhovatel:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Poskytnutí peněžitého daru - Babybox pro odložené děti - STATIM z.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000 Kč a uzavření Darovací smlouvy o 

poskytnutí peněžitého daru mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem, a organizací 

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - 

Hájek, IČ 2700689, jako obdarovaným, na podporu zřízení nového babyboxu v Přerově, dle 

důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje následující úpravy: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

358,8 * - 15,0 343,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 

0,0 + 15,0 15,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu Darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1. tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

na své 10. schůzi konané dne 28.2.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 

peněžního daru na podporu zřízení nového babyboxu v Přerově. 



Odbor sociálních věcí a školství 

navrhl Radě města Přerova schválit navrhované usnesení. 

 

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 ve výši 15 000 Kč za účelem poskytnutí peněžitého daru. K výše uvedenenému účelu bude 

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

 

Důvodová zpráva: 

Dopisem ze dne 4. 2. 2019 se na statutární město Přerov obrátil předseda zapsaného spolku Babybox 

pro odložené děti – STATIM, pan Ludvík Hess. V dopise informuje, že babybox, který je od roku 

2010 instalovaný v areálu Nemocnice Přerov, již neodpovídá současným technickým parametrům. 

Rovněž servis není možné zajistit v dostatečné šíři, protože již nejsou dostupné některé součástky. 

Vzhledem k tomu je nutné stávající babybox nahradit novým. Předseda uvedeného spolku se proto 

obrací na statutární město Přerov s žádostí o poskytnutí finančního daru na výměnu babyboxu. 

  

V roce 2010 byla realizována myšlenka otevření babyboxu v Přerově v prostorách přerovské 

nemocnice. Jeho zřízení a provoz byl ze strany statutárního města podpořen peněžitým darem ve výši 

25.000 Kč. Za dobu svého provozu byly do přerovského babyboxu odloženy tři děti (v letech 2013, 

2015 a 2018 - 2 děvčátka a 1 chlapec). 

  

Slavnostní předání a zprovoznění nového babyboxu se uskutečnilo dne 5. 3. 2019 za přítomnosti 

zástupců města. Po zhodnocení účelu projektu a původní výše daru je navrhováno poskytnout peněžitý 

dar ve výši 15.000 Kč. Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních služeb a bydlení, 

vypracoval Darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru, která je přílohou předlohy. Rada města 

Přerova dne 28.2.2019 na své 10. schůzi návrh projednala a doporučila Zastupitelstvu města Přerova 

schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000 Kč. 

  

  

Příloha: 

Darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru  

 

 


