
Pořadové číslo:  14/7 

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 17.08.2020 

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 2020 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Charita Přerov – Noční sedárna 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 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 realizaci projektu „Noční sedárna". Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2020, s výjimkou ustanovení článku III bodu 2 smlouvy, které bude 

vypuštěno. 

 

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 

    Dotační program B 589,8 - 60,0 529,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 

3,0* + 60,0 63,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

svým usnesením č. 1522/40/9/2020 z 40. schůze Rady města Přerova konané dne   25. června 2020     

podala Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit poskytnutí dotace. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Charita Přerov je významným poskytovatelem sociálních služeb na území ORP Přerov,  

se kterým odbor sociálních věcí a školství úzce spolupracuje. V roce 2019 zahájilo město Přerov 

spolupráci s tímto subjektem také v další oblasti – oblasti služeb pro cílovou skupinu osoby 

bez přístřeší, kdy byla zahájena služba Nízkoprahové denní centrum Lorenc 

v objektu U Bečvy 1. Nad rámec této registrované služby zahájila Charita Přerov také projekt Noční 

sedárna. Jedná se o projekt, kdy osoby bez přístřeší v mrazivých dnech strávit  

noc na tzv. suché židli. Podmínky realizace tohoto projektu jsou definovány ve Smlouvě 

o spolupráci mezi statutárním městem Přerov a Charitou Přerov ze dne 20. 1. 2020. Realizátor 

projektu nyní využil možnosti podání žádosti o finanční dotaci na daný účel. Vzhledem k tomu,  

že Charita Přerov vyšla vstříc městu Přerov při zajištění této služby, doporučujeme vyhovět jejich 

žádosti o neuplatnění kritéria spolufinancování ve výši 10% (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace, která je přílohou tohoto materiálu, by ustanovení čl. 3 odst. 2 o spoluúčasti neobsahovala). 

Vzhledem ke skutečnosti, že na území města Přerova nepůsobí žádný jiný poskytovatel 

s registrovanou sociální službou azylový dům nebo noclehárna, doporučujeme poskytnout 

požadovanou dotaci.  

 

 

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. V případě jejího schválení 

budou převedeny zdroje z Dotačního programu B. Závazný ukazatel se nemění. 

 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

na 13. jednání konaném dne 15. června 2020 podala návrh Radě města Přerova schválit poskytnutí 

dotace. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Charita Přerov požádala dne 14. května 2020 o poskytnutí mimořádné dotace ve výši  

60 000 Kč v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova, Dotačního programu B.,  

na realizaci projektu „Noční sedárna“. Jedná se o projekt, který je realizován v průběhu roku 2020, 

kdy v mrazivých dnech je osobám bez přístřeší umožněno strávit noc v teple na židli  

v objektu U Bečvy 1. Dotace bude použita na pokrytí mzdových nákladů a nákladů na provoz objektu.  

Místo poskytování–U Bečvy 1, Přerov  

Zahájení poskytování–leden 2020  

Služba realizována v době mrazivých dnů: leden–duben 2020, listopad–prosinec 2020  

Okamžitá kapacita-15 uživatelů služby  

V roce 2020 se v rámci provozu Noční sedárny vystřídalo 20 uživatelů bez přístřeší.  

Provozní doba-od 20:00 hod. do 6:00 hod  

  

Dne 20. ledna 2020 byla uzavřena smlouva o spolupráci na tomto projektu, kde bylo uvedeno,  

že finanční podpora bude samostatně řešena. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt  



na poptávku města, byla žádost ohodnocena a výše dotace nebyla snížena o koeficient. Zároveň  

se u tohoto projektu nebude vyžadovat spoluúčast ve výši 10 % (takto bude upravena Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace – viz návrh usnesení – ustanovení čl. 3 odst. 2 o spoluúčasti nebude  

ve smlouvě figurovat). 

  

  

Podpora a zřízení sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší je definována 

v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2020, ale i v předešlých 

strategických dokumentech města Přerova v oblasti rozvoje sociálních služeb.  

Pro tuto cílovou skupinu je na území města Přerova poskytována služba nízkoprahové denní centrum, 

projekt Noční sedárna a projekt Iglou. Vedle Charity Přerov se této cílové skupině věnuje oddělení 

sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství, které monitoruje tuto cílovou skupinu, 

poskytuje poradenství a zprostředkovává pomoc v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Velkým 

problémem je skutečnost, že na území města Přerova nepůsobí žádná pobytová služba (azylový dům, 

noclehárna). Výrazným deficitem, a to celorepublikově, je právě oblast pobytových služeb pro osoby 

bez přístřeší, které mají zdravotní potíže a potřebují péči jiné fyzické osoby.  

 

 


