
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: 

Seniorské cestování se svými vnuky 

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 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 

místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Kratochvílova 2894/35, Přerov I-Město,  

750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci akce „Seniorské cestování se svými 

vnuky". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020, s výjimkou rozšíření účelu 

smlouvy, které 

se rozšíří o položku viz. důvodová zpráva. 

 

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 

    Dotační program B 519,8* - 50,0 469,8 

  

4349 620 Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 

73,0* +50,0 123,0 

* počáteční stav navazují na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 



Rada města Přerova 

svým usnesením č. 1625/42/10/2020 z 42. schůze Rady města Přerova konané dne   6. srpna 2020 

podala Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit poskytnutí dotace. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

doporučuje poskytnutí dotace subjektu Svazu tělesně postižených  v České republice z. s. místní 

organizace Přerov. Statutární město Přerov dlouhodobě spolupracuje s tímto registrovaným 

poskytovatelem sociálních služeb, který se cíleně věnuje aktivitám zaměřeným na aktivizaci seniorů  

a osob s tělesným postižením. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem návrhů 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. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov požádala 

dne 16. července 2020 o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč v rámci Dotačního programu 

statutárního města Přerova, Dotačního programu B., v oblasti SOC-C-na realizaci akce „Seniorské 

cestování se svými vnuky“. Jedná se o dvoudenní akci, která bude realizována v průběhu měsíce října 

roku 2020. Dotace bude použita na pokrytí nákladů za dopravu, vstupné, ubytování a stravné. 

Odbor sociálních věcí a školství připravuje na období červenec až říjen letošního roku soubor akcí, 

které jsou věnovány aktivizaci seniorů, rodin s dětmi a podpoře vzájemného mezigeneračního soužití. 

Soubor akcí, který nahrazuje tradiční akci pro seniory Senior sympozium, je pojat komplexně a 

zohledňuje potřebu propojit aktivity z oblasti kultury, sportu a volného času. Důležitým prvkem je 

zapojení rodin s dětmi do těchto aktivit. Společným setkáváním dochází k propojení dětského světa se 

světem seniorů. Snahou společného setkávání je odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a 

podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života.  

V rámci přípravy souboru mezigeneračních aktivit byla navázána spolupráce se Svazem tělesně 

postižených, významným poskytovatelem podpůrných aktivit pro seniory v Přerově. Organizace 

zorganizovala dvě akce, a to v měsíci září a říjnu, přičemž jedna akce je věnována pouze seniorům a 

akce druhá je věnována seniorům a jejich vnoučatům. Vzhledem k tomu, že Svaz tělesně postižených 

vyšel vstříc poptávce města na zajištění dané akce, nebyla žádost dle kritérií dotačního programu po 

zhodnocení snížena, resp. vynásobena koeficientem 0,8%. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

bude upravena o položku – úhrada ubytování a stravného. 

Název akce: Seniorské cestování se svými vnuky (2 dny)  

Termín akce: říjen 2020  

Náplň akce: návštěva opevnění v městě Králíky, Mamutíkův vodní park případně Stezky v oblacích na 

Dolní Moravě, ubytování, muzeum řemesel v Letohradu, jízda úzkokolejkou z Mladějova 

Předpokládaný počet účastníků: 45 (osoby starší 60 let a jejich vnoučata) 

Celkové předpokládané náklady: 101 020 Kč  

Ubytování: 1 noc (Filipinum v Jablonné nad Orlicí)  

V případě nenaplnění zájezdu prarodičů se svými vnuky bude zájezd doplněn seniory. 

Svaz tělesně postižených je od 1. ledna 2007 poskytovatelem registrované sociální služby „sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“. V rámci  

své činnosti poskytuje základní sociální poradenství, realizuje sociálně aktivizační činnosti, provozuje 

půjčovnu kompenzačních pomůcek, vydává vlastní čtvrtletník ZPRAVODAJ. Svojí činností se 

významně podílí na aktivizaci seniorů, eliminaci jejich sociální izolace a podpoře seniorského věku 



jako přirozené fáze lidského života. V současné době je členem organizace 463 občanů města Přerova 

a jeho místních částí.  

 

 


