
Pořadové číslo:  20/9 

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 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. - dotace 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov,  

jako poskytovatelem dotace, a subjektem Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s.,  

IČ 04463528, sídlem Řepčínská 2/39, Řepčín, 779 00 Olomouc, jako příjemcem dotace,  

na realizaci projektu „Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s.". Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2021. 

 

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 

  

309,8 - 15,0 294,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám 

obyvatelstva 

  

54,0 + 15,0 69,0 

 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

svým usnesením č. 2483/67/10/2021 z 67. schůze Rady města Přerova konané dne 3. srpna 2021 

podala Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit poskytnutí dotace. 

 

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. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje poskytnutí dotace subjektu Potravinová banka v 

Olomouckém kraji z.s. Sociální pracovníci odboru sociálních věcí a školství v rámci sociální práce  

úzce spolupracují s organizacemi zajišťujícími potravinovou pomoc na území města Přerova.  

Podpora potravinové pomoci je jedním z opatření strategického plánu rozvoje sociálních služeb města 

Přerova.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. (dále jen „potravinová banka“)  

požádala dne 23. června 2021 o poskytnutí dotace ve výši 38 000 Kč v rámci Dotačního programu 

statutárního města Přerova, Dotačního programu B., v oblasti SOC–C,  

na realizaci daného projektu. Dotace byla ohodnocena 230 body dle kritérií dotačního programu a 

výsledná částka dotace byla vynásobena koeficientem 0.80. Tato dotace  

bude použita na pokrytí nákladů tohoto projektu. Důvodem podání žádosti  

v Dotačním programu B. je zvýšení poptávky po potravinové a materiální pomoci  

v roce 2020, a to ze strany odběratelských organizací, ale také ze strany individuálních jedinců, kteří 

před epidemií onemocnění covid-19 tuto pomoc nepotřebovali.  

Během „covidových opatření“ se potravinová banka zaměřovala primárně na pomoc rodinám, lidem 

bez domova a lidem v karanténě. Důsledkem nárůstu zájmu o potravinovou a materiální pomoc byla 

potřeba zvýšení personálního zajištění projektu. 

  

Potravinová banka se stala důležitým podpůrným nástrojem sociální sítě v Olomouckém kraji. Na 

území města Přerova jsou do potravinové pomoci zapojeny organizace Charita Přerov, Armáda spásy 

v České republice, z.s., Sdružení SOS dětských vesniček, KAPPA-HELP, z.s., Člověk v tísni, o.p.s, 

nebo Jsme tady, o.p.s., které adresně tuto potravinovou pomoci poskytují svým klientům či klientům 

sociální práce Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova.  

  

Kromě sociálního dopadu je smyslem potravinové banky také prevence vzniku odpadu. Potraviny, 

které do regionu přichází, jsou nemalým příspěvkem pro organizace  

a předně pro konkrétní potřebné osoby.  

  

Potravinová banka shromažďuje dary od producentů, prodejců potravin, od jiných soukromých dárců a 

z celorepublikových sbírek organizovaných vždy na jaře a na podzim. Vlivem „covidových opatření“ 

se v roce 2020 konala sbírka pouze jedna,  

ta přinesla přes 2,5 tuny potravin a drogistického zboží pro potřebné do Přerova.  

Její finanční hodnota se odhaduje na 889 tis. Kč. V roce 2021 kalkulují se stejnou  

nebo větší distribucí potravin a hygienických potřeb.  

  



V minulém roce potravinová banka rozšířila možnost rozvozů potravin přímo  

do sídla organizací. Organizace si mohou jezdit do skladu do Olomouce, ale v případě potřeby mají k 

dispozici možnost rozvozů cca 1x za 14 dní. V roce 2021 plánuje potravinová banka rozšířit vybavení 

pro chlazené komodity. Již nyní mají spolupracující organizace možnost výpůjčky lednic, mrazáků 

apod. Pro evidenci přijatých a vydaných potravin využívají speciální software. 

  

Odbor sociálních věcí a školství podporuje tento projekt, s organizacemi zapojenými na území města 

Přerova úzce spolupracuje.  

 

 


