
Pořadové číslo:  16/10 

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 26.11.2020 

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: 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov – návrh na 

uzavření dodatku ke smlouvě 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 

SML/1399/2020 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, dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 51. schůzi dne 19. 11. 2020, usnesením č. 1878/51/10/2020, podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku ke smlouvě. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit uzavření dodatku ke smlouvě. Účel smlouvy 

nebyl z důvodu nepříznivého epidemiologického stavu a skutečnosti, že akcí by byla ohrožena zvlášť 

ohrožená cílová skupina, naplněn. S ohledem na skutečnost, že příjemce dotace je významný 

poskytovatel sociálních služeb a aktivit pro velký počet přerovských seniorů, jehož další významnou 

aktivitou je provoz půjčovny kompenzačních pomůcek, kterou je nutné v současné době doplnit o 

potřebné kompenzační pomůcky, doporučujeme žádosti vyhovět. 

 



Důvodová zpráva: 

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov obdržel v rámci Dotačního 

programu statutárního města Přerova, Dotačního programu B v oblasti sociální, dotaci ve výši 50 000 

Kč na realizaci akce „Seniorské cestování se svými vnuky“. Hlavním cílem zamýšlené dvoudenní 

akce, která měla být realizována v průběhu měsíce října roku 2020, mělo být, jak již název akce 

napovídá, propojení seniorského a dětského světa a utužení vztahu mezi danými dvěma generacemi. Z 

dotace měly být uhrazeny náklady akce, a to položky: doprava, vstupné, ubytování a stravné. 

  

Danou akci však nebylo možné realizovat z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a skutečnosti, 

že měla být realizována pro ohroženou cílovou skupinu. 

  

Organizace fakultativně provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, kterou využívá početná 

skupina přerovských seniorů a osob se zdravotním postižením. V současné době organizace akutně 

potřebuje obnovit sortiment půjčovny o hojně poptávané širší invalidní vozíky a chodítka s vyšší 

nosností a antidekubitní pomůcky.  

  

Vzhledem k tomu, že na zakoupení potřebných kompenzačních pomůcek nemá subjekt vlastní 

finanční prostředky a není vypsán žádný dotační program na tento účel, požádal Svaz tělesně 

postižených o změnu účelu dotace, kdy by v rámci dotace zakoupil potřebné kompenzační pomůcky. 

  

S ohledem na skutečnost, že změnou účelu dotace bude naplněn princip dotačního programu v oblasti 

sociální a bude podpořen značný počet seniorské a zdravotně znevýhodněné populace města Přerova, 

doporučuje odbor sociálních věcí a školství schválit materiál dle návrhu usnesení.  

 

 


