
Pořadové číslo:  7/9 

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 15.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Armáda spásy v České republice, z.s. – Domov Přístav Šumperk – žádost o individuální 

dotaci 

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, jako poskytovatele dotace, a subjektem Armáda 

spásy v české republice, z.s. , IČ: 40613411 se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13 – 

Stodůlky 158 00 Praha 58, jako příjemcem dotace, na „Poskytování pobytové sociální služby 

– domov se zvláštním režimem Přístav v Šumperku uživatelům s trvalým pobytem ve městě 

Přerově v roce 2019". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ 

  

VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 

  

210 Ostatní činnosti j.n. 

(individuální dotace) 

122,8 - 6,0 116,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám 

obyvatelstva 

31,0 + 6,0 37,0 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 



Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno na jednání zastupitelstva. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Armáda spásy v České republice, z.s. poskytuje v Šumperku službu domov se zvláštním režimem, a to 

pro specifickou cílovou skupinu - osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, se zhoršenou 

soběstačností nebo zhoršeným zdravotním stavem. Jedná se nejčastěji o osoby bez přístřeší, které jsou 

závislé na pomoci jiné osoby, s alkoholovou či jinou problematickou anamnézou.  Daná služba není na 

území našeho města poskytována. Armáda spásy v Šumperku poskytuje službu domov se zvláštním 

režimem aktuálně 3 občanům s trvalým pobytem ve městě Přerově.  Síť takových služeb není 

dostatečná, poptávka po službě výrazně převyšuje nabídku. Osoby bez přístřeší stárnou a v důsledku 

svého rizikového způsobu života se jim výrazně zhoršuje zdravotní stav. Pro standardní pobytové 

služby - domovy pro seniory, nejsou cílovou skupinou. Jedná se o problematiku, na kterou společnost 

není připravena, není zajištěna systematická a provázaná síť pomoci. 

Poskytovatel žádá o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na 1 uživatele s trvalým pobytem ve městě 

Přerově, kterému poskytuje péči.  V případě, že by se organizace zapojila do Dotačního programu v 

oblasti sociální a zdravotní na rok 2019, dosáhla by na částku 6.000 Kč (3 uživatelé x 2 000 Kč). 

Doporučujeme v roce 2019 dle kritérií dotačního programu poskytnout dotaci ve výši 6.000 Kč. 

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat nárůst počtu osob, které budou potřebovat tuto službu, 

doporučujeme do budoucna navázat užší spolupráci s tímto subjektem. 

 

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: 

Armáda spásy v české republice, z.s. požádala dne 17. června 2019 o poskytnutí účelové dotace na 

„Poskytování pobytové sociální služby (domova se zvláštním režimem Přístav v Šumperku) 

uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2019" ve výši 20 000 Kč/osoba. Služba je 

poskytována 3 uživatelům s trvalým pobytem v Přerově. 

  

Domov se zvláštním režimem – Domov Přístav Šumperk poskytuje sociální pobytovou službu osobám 

bez domova starším 26 let, které se nachází v nepříznivé sociální situaci, osobám se zhoršenou 

soběstačností nebo zhoršeným zdravotním stavem z důvodu: chronického duševního onemocnění, 

závislosti na návykových látkách, alkoholové nebo drogové demence, případně demence jiného typu, a 

současně potřebují podporu nebo pomoc druhé osoby v rámci nepřetržité péče. Jedná se např. o pobyt 

na ulici, na sociálním lůžku, v LDN, na azylovém domě, v chráněném bydlení, na ubytovně atd. 

Domov poskytuje uživatelům, na základě jejich individuálních potřeb, podmínky pro důstojný a 

kvalitní život. 

  

Domov provozuje Armáda spásy v České republice, z.s. ve zrekonstruované budově, která se nachází 

v klidné okrajové části města Šumperka. Samotný areál nabízí různé možnosti volnočasových aktivit. 

V okolí je prostor k pozvolným procházkám na různá zajímavá místa. 

  

Vzhledem ke skutečnosti, že na území města Přerova nepůsobí žádný poskytovatel dané služby, odbor 

sociálních věcí a školství doporučuje poskytnout dotaci - pro rok 2019 ve výši 6.000 Kč - dle kritérií 

dotačního programu. Pro další léta by bylo s ohledem na neutěšenou situaci v této oblasti, kdy osoby 

bez domova stárnou, zhoršuje se jim zdravotní stav a celorepublikově není zajištěna dostatečná 



kapacita daných služeb, navázat užší spolupráci s daným poskytovatelem tak, abychom potřebným 

občanům města Přerova zajistili adekvátní pomoc a péči.  

 

 


