
Pořadové číslo:  6/7 

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 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Navrhovatel:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Poskytnutí mimořádné dotace - Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek Českého 

červeného kříže, IČ 49558561, se sídlem U Bečvy 904/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na 

úhradu nákladů za energie a vodné a stočné, dle důvodové zprávy. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2019. 

 

2. schvaluje následující rozpočtové opatření: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

132,8* - 10,0 122,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám 

obyvatelstva (individuální 

dotace) 

21,0 + 10,0 31,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno na zasedání Zastupitelstva města Přerova. 



 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

Stanovisko Komise pro sociální věci a zdravotnictví bude sděleno na zasedání Zastupitelstva města 

Přerova. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Na základě žádosti podané Oblastním spolkem Českého červeného kříže, odbor sociálních věcí a 

školství zpracoval předlohu, kterou předkládá k projednání do orgánů města.  

 

Reagujeme na níže uvedené stanovisko odboru ekonomiky a doplňujeme informaci o dotaci 

poskytnuté v rámci dotačního programu města. Pro rok 2019 byla schválena pro uvedený subjekt 

dotace ve výši 192 000 Kč, která je účelově určená na projekt „Sedárna 2019“. Ve smlouvě je určena 

doba provozu sedárny a to na období 1.1.- 31.3.2019 a 1.11. – 31.12.2019. Subjektu byla poskytnuta 1. 

zálohová splátka dotace ve výši 96 000 Kč za provoz sedárny v měsících leden – březen 2019.  

 

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 – posílení rozpočtu za účelem poskytnutí výše uvedené dotace. Budou převedeny zdroje 

rezervy vyčleněné na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění. 

V důvodové zprávě postrádáme informaci, zda subjektu byla poskytnuta dotace v rámci dotačních 

programů města – v jaké výši a k jakému účelu. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Oblastní spolek Českého červeného kříže (dále ČČK) se dopisem ze dne 13.5.2019 obrátil na město se 

žádostí o poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 100 000 Kč. Částka by měla být použita na 

pokrytí provozních nákladů (elektrické energie a vodného a stočného) ubytovny pro bezdomovce, na 

adrese U Výstaviště 12. 

Zastupitelstvo města Přerova schválilo převod nemovitostí na adrese U Výstaviště 12, ve kterých byla 

ČČK provozována ubytovna pro osoby bez přístřeší, z vlastnictví města Přerova do vlastnictví jiné 

právnické osoby. Rada města Přerova na své schůzi dne 21. 3. 2019 v souvislosti s převodem 

nemovitostí jinému subjektu schválila podání výpovědi nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a půjčitelem a Oblastním spolkem 

Českého červeného kříže, se sídlem Přerov – I- Město, U Bečvy 904/1, jako nájemcem a vypůjčitelem. 

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce tj. do 30. 6. 2019. Postupným vystěhováváním klientů ubytovny 

vykazuje organizace nižší tržby, které nebudou stačit na pokrytí mzdových ani provozních nákladů. 

ČČK doložil předpis zálohových plateb, které činí: elektrická energie pro objekt 17 420 Kč/měsíc; 

vodné a stočné 16 000 Kč/měs. Z uvedeného důvodu organizace požádala o poskytnutí mimořádné 

dotace a to ve výši 100 000 Kč.  

Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov v uvedeném objektu dlouhodobě provozuje ubytovnu 

pro bezdomovce. Dle informací od kompetentních osob provozovatele ubytovny a provedených 

šetření sociálních pracovníků oddělení sociální prevence a pomoci aktuálně k 15. 5. 2019 žilo na 

ubytovně celkem 23 osob (k 29. 3. 2019 se jednalo o 44 osob).  

 

 


