
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: 

Charita Přerov – Nízkoprahové denní centrum Lorenc – žádost o individuální dotaci 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatele dotace, a 

subjektem Charita Přerov, IČ: 45180270 se sídlem Šířava 1295/27, 750 02 Přerov, jako 

příjemcem dotace, na „Poskytování sociální služby – Nízkoprahové denní centrum Lorenc 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 a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE ( v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 

  

219 Ostatní činnosti j.n. 

(rezerva) 

280 802,5* - 173,2 280 629,3 

4349 620 Sociálních věcí a 

zdravotnictví 

(dotační program) 

3 853,6 - 76,8 3 776,8 

4349 620 Ost. sociální péče a pomoc 

ost.skupinám obyvatelstva 

  

37,0* + 250,0 287,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 



  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

39 329,8* +173,2 39 503,0 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno na jednání zastupitelstva. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Charita Přerov je významným poskytovatelem sociálních služeb. V souvislosti se zahájením nové 

registrované sociální služby Nízkoprahového denního centra Lorenc odbor sociálních věcí a školství 

doporučuje v roce 2019 poskytnout dotaci ve výši 250 000 Kč. Dotace bude použita na pokrytí 

mzdových nákladů 2,8 úvazku pracovníků v sociálních službách a soc. pracovníka (vyčísleno bez 

nákladů provozních zaměstnanců) nové sociální služby.  Charita Přerov na základě rozhodnutí 

krajského úřadu o zařazení služby do sítě sociálních služeb může žádat o dotaci na poskytování služby 

z rozpočtu státu prostřednictvím krajského úřadu na rok 2020.  Výši dotace není možné predikovat. Je 

však nutné počítat s finanční spoluúčastí statutárního města Přerova, a to dle předpokladu 

poskytovatele ve výši 150 000 Kč ročně. Poskytovatel bude žádat o dotaci v rámci dotačního 

programu města Přerova v oblasti sociální.  

 

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 části nerozdělených finančních prostředků dotačního programu pro oblast sociálních 

věcí a zdravotnictví ve výši 76 800 Kč a posílení rozpočtu ve výši 173 200 Kč, které bude realizováno 

z rezervy na nerozpočtované výdaje.  

Již nyní je zřejmé, že v porovnání s projektem „Sedárna 2019“ se jedná o činnost finančně výrazně 

náročnější, mimoto již bylo v letošním roce vyčleněno 80 tis. Kč na nákup nouzových sezónních 

přístřešků pro osoby žijící bez přístřeší. S ohledem na vývoj projednávání státního rozpočtu lze jen 

doufat, že na sociální služby bude vyčleněn takový objem zdrojů, že předpokládaná výše dotace z 

rozpočtu statutárního města bude dostačující. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Charita Přerov požádala dne 29. července 2019 o poskytnutí mimořádné dotace na provoz nově 

registrované sociální služby- Nízkoprahového denního centra Lorenc (dále jen „NDC“). 

  

Nízkoprahová denní centra - § 61 dle zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

  

1) NDC poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší 

2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.  



NDC Lorenc 

  

Kapacita (předpokládaná) – 25 uživatelů/den, 10 uživatelů/okamžitá, 2 uživ/terénní forma 

Cílová skupina – osoby bez přístřeší 

Místo poskytování (v jednání) – U Bečvy 1, Přerov 

Zahájení poskytování – od listopadu 2019 

Předpokládané náklady na rok 2020 – 2 163 000 Kč. 

Předpokládané náklady na 11,12/2019 – 278 426 Kč 

Požadavek Charity Přerov – 250 000 Kč na pokrytí mzdových nákladů pracovníků služby 

  

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 250 000 Kč.  

  

K částečnému financování dotace navrhujeme použít finanční prostředky z dotačního programu pro 

oblast sociálních věcí a zdravotnictví pro rok 2019, kdy subjekt Oblastní spolek Českého červeného 

kříže ukončil projekt, na který mu byla poskytnuta dotace. Smlouva o dotaci na celkovou částku 192 

000 Kč byla uzavřena na projekt „Sedárna 2019“ na provoz v období leden – březen a listopad – 

prosinec 2019 (částka 38 400 Kč/měsíc provozu). Subjektu byla vyplacena 1. splátka dotace ve výši 

96 000 Kč, za tříměsíční provoz sedárny by měl obdržet doplatek jen 19 200 Kč.  

 

 


