
Pořadové číslo:  22/10 

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 26.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 2021 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 2024 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Koncepci prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 2024. Znění koncepce je 

přílohou důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 74. schůzi dne 18. 11. 2021, usnesením č. 2778/74/10/2021, podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit předmětný dokument. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit navrhované usnesení. Cílem Koncepce 

prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 2024 je vytvoření komplexního a přívětivého 

systému podpory rodin. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora podporuje schválení Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 

2022 - 2024 a je připravena - v rámci svých finančních a personálních možností - ke spolupráci při 

jejím naplňování. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 



Důvodová zpráva: 

Strategický dokument Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 – 2024 řeší 

otázku podpory rodin s dětmi komplexně. Jednotlivá opatření zasahují do oblasti sociální, školství, 

sportu, trávení volného času a celkově cílí na vytvoření prostředí přátelské rodinám s dětmi. 

  

Statutární město Přerov vnímá důležitost realizace prorodinné politiky s cílem věnovat pozornost 

životním podmínkám a správnému fungování rodin a nastavit cíle a opatření tak, aby byla posilována 

jejich autonomie a aby město Přerov bylo více přívětivé rodinám s dětmi. 

Úvodní část koncepce je zaměřena na sociodemografické údaje, které se vztahují k dané problematice 

a popisují aktuální stav v oblasti školství, sociálních služeb, zdravotnictví, sportovních a 

volnočasových aktivit. Ve strategické části jsou popisovány cíle a opatření s cílem zkvalitnit 

podmínky pro spokojený život rodin s dětmi v Přerově. 

  

Strategické cíle a opatření budou realizovány v závislosti na finančních možnostech města.  

 

 


