
Pořadové číslo:  10/10 

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 29.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Blanka Hrubá, vedoucí oddělení 

 

Název návrhu: 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – žádost o individuální dotaci 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

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

subjektem Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 

00849103 se sídlem Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc, jako příjemcem dotace, na „Nákup 

zdravotnické techniky pro výjezdovou základnu Přerov". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2019. 

 

2. schvaluje pověřit 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 

4349 62X Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 

410,0 - 50,0 360,0 

3533 620 Zdravotnická záchranná 

služba 

0,0 + 50,0 50,0 

  

 

 

 

  



ZÁVAZNÝ ULAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

39 945,7* + 50,0 39 995,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno na zasedání zastupitelstva. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči 

osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. V rámci snahy o zefektivnění 

poskytování přednemocniční zdravotní péče na území města Přerova je velmi důležitá podpora 

modernizace vybavení záchranné služby, proto odbor sociálních věcí a školství doporučuje v roce 

2019 poskytnout mimořádnou dotaci ve výši 50 000 Kč. Dotace bude použita na nákup zdravotnické 

techniky pro výjezdovou základnu Přerov. Poskytovatel bude žádat o dotaci v rámci dotačního 

programu města Přerova v oblasti sociální a zdravotnické pro rok 2020.  

 

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. Převedeny budou zdroje 

původně určené na zpracování analýzy potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, která bude 

financována z evropských dotací. 

 

Komise pro sociální a zdravotní záležitosti 

Usnesení komise bude sděleno na zasedání zastupitelstva. 

 

Důvodová zpráva: 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, požádala dne 23. 10. 

2019 o poskytnutí individuální mimořádné dotace na nákup zdravotnické techniky. Jedná se o 

přístroje: 

  

• Perfusor Braun compact plus – cena cca 37 500,- Kč 

• Pulsní oxymetr Mindray PM-60 – cena cca 12 500,- Kč 

  

Tyto zdravotnické přístroje nahradí přístroje zastaralé, což povede ke zkvalitnění poskytování 

přednemocniční neodkladné péče na Přerovsku. Odbor sociálních věcí a školství doporučuje 

poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč. 

Pro financování dotace odbor navrhuje využít finanční prostředky, které má oddělení sociálních služeb 

a bydlení ve svém schváleném rozpočtu, a které nebudou do konce roku 2019 využity. Jedná se o 

finanční prostředky rozpočtované na zpracování analýzy potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních 

služeb, kterou měl zpracovávat odborný subjekt v rámci veřejné zakázky. Byla však využita nabídka 

spolupráce se subjektem Centrum pro komunitní práci Východní Morava, který se zabývá plánováním 

sociálních služeb (včetně tvorby analýz), a který je financován z evropských dotací. Zakázka tak bude 

vyhotovena bez finanční účasti města. 



V dotačním programu statutárního města Přerova pro rok 2019 uvedená příspěvková organizace 

obdržela částku 34.000 Kč na pořízení zdravotnické techniky – lineární dávkovače.  

 

 


