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Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dodatek Zřizovací listiny Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, 

p.o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kabelíkova 14a. Znění Dodatku č. 11 je 

přílohou důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 51. schůzi dne 19. 11. 2020 usnesením č. 1877/51/10/2020 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města 

Přerova. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje Radě města Přerova schválit předmětný dodatek Zřizovací 

listiny Sociálních služeb města Přerova, p.o. Dodatek řeší vyjmutí kompetence provozování Klubů 

důchodců z činnosti příspěvkové organizace statutárního města Přerova. Tato kompetence přechází od 

1. 1. 2021 na Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerov, který bude koordinovat 

činnost klubů důchodců v Přerově a jeho místních částech v kontextu aktuálních potřeb proseniorské 

politiky.  

 

 

Důvodová zpráva: 



Zřizovací listina příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova (dále jen „ZL“) v článku 4.4 

písmeno a) definuje, že organizace kromě základních činností v oblasti sociální péče poskytuje pomoc 

a podporu seniorům a osobám se zdravotním postižením při aktivizačních činnostech (kulturní, 

společenské, vzdělávací, zájmové a jiné akce) v domech s pečovatelskou službou a osobám 

soustředěným v klubech důchodců, jako součást prevence proti sociálnímu vyloučení.   

Vzhledem ke skutečnosti, že na základě předchozího jednání přechází od 1. 1. 2021 působnost v 

oblasti klubů důchodců z příspěvkové organizace na Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města 

Přerova, je nutné novelizovat zřizovací listinu organizace.  

  

V ostatních článcích zřizovací listiny příspěvkové organizace se text nemění. 

  

Předmětný návrh kladně projednala Komise pro sociální věci a zdravotnictví.  

  

  

Příloha: Dodatek č. 11  

 

 


