
Zápis č. 17 

z jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

Rady města Přerova 

ze dne 7. března 2022 

Přítomni:   

Mgr. Věra Vránová, Ph.D., Mgr. Helena Netopilová, Bc. Andrea Jedličková, Irena Hanzlová, Josef 

Nesvadba 

 

Omluveni: 

Bc. Jitka Stoklásková, Mgr. Michal Stoupa, Mgr. Markéta Boudová, Petr Turanec 

 

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba, Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá, A. B. 

 

Organizační pracovník: 

Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.  

Program: 

1. Zahájení  

předsedkyně komise Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

2. Představení Romské zaměstnanecké agentury v ČR 

A. B. 

3. Bytové záležitosti 

Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá  

4. Materiály do RM, ZM Přerova 

5. Informace vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

Mgr. Romana Pospíšilová 

6. Různé 

7. Závěr 

 

K bodu 1:  

Zahájení a schválení programu jednání komise 

Jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví Rady města Přerova (dále jen „komise“) zahájila 

předsedkyně komise Mgr. Věra Vránová, Ph.D. Konstatovala, že jednání je včas a řádně svoláno 

a vzhledem k výše uvedenému počtu členů usnášeníschopné. Členové komise jednohlasně odsouhlasili 

program jednání.  

 

K bodu 2:  

Představení Romské zaměstnanecké agentury v ČR 



Pan A. B. seznámil přítomné členy o působnosti a aktivitách Romské zaměstnanecké agentury v ČR. 

Poděkoval městu Přerov za poskytnutí nebytových prostor pro realizaci jejich aktivit na ul. Boženy 

Němcové. Představil projekt Akcelerátor profesionalizace romských a proromských NNO v oblasti 

zaměstnanosti, odborné vzdělanosti a podnikání.  

Ze strany členů komise bylo diskutováno personální zastoupení spolku, resp. statutární orgán – výkonný 

orgán spolku, ve vztahu k osobě pana A. B. Mgr. Helena Netopilová doporučila prověřovat  

a zohledňovat případné závazky právnických osob vůči městu v případech výpůjček nebytových prostor. 

 

K bodu 3: 

Bytové záležitosti 

Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá informovala o žádostech o bezbariérový byt a žádostech o poskytnutí 

sociálních bytů na ulici Kojetínská. Podklady budou členům komise po zpracování zaslány k hlasování 

per rollam. 

 

K bodu 4:  

Materiály do RM, ZM Přerova 

a 

 

K bodu 5:  

Informace vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

1. Základní parametry startovacího bydlení v Přerově.  

V rámci diskuze bylo navrženo: 

 snížit věk žadatelů na 30 let, v případě partnerů součet věku 60 let 

 trvalý pobyt v Přerově požadovat jako kritérium 

 valorizovat nájemné 

 účast na trhu práce uznávat i v případě studia na VŠ 

 motivační pohovor s žadateli realizovat pouze za předpokladu většího počtu žádostí.   

 

2. MPSV vyhlásilo soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“ 

 jedná se o neinvestiční dotaci na podporu prorodinných a proseniorských aktivit 

 o poskytnutí dotace lze žádat do 31. března 2022 

 město Přerov se bude do výzvy zapojovat ve velikostní kategorii V. – 25001 a více obyvatel 

 výše dotace činí 2 000 000 Kč. 

 

Vedoucí odboru soc. věcí a školství Mgr. Romana Pospíšilová požádala členy komise o návrhy aktivit 

vztahující se k cílové skupině rodina s dětmi. 

 

3. Prevence kriminality: 

 statutární město Přerov má zájem pokračovat v realizaci projektů z oblasti prevence kriminality 

(APK, Domovník – preventista, modernizace městského kamerového dohlížecího systému) 

 projekt APK pokračuje od ledna 2022, v Přerově působí 6 APK 

 projekt DP a modernizace MKDS budou realizovány pouze v případě přidělení dotace ze strany 

MV ČR 



 Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační výzvu na projekty z oblasti prevence kriminality, žádosti 

lze podávat v období od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022. V případě nezajištění finančních prostředků 

ze státního rozpočtu může být výzva zrušena. 

 statutární město Přerov bude podávat žádosti na 3 projekty (modernizaci městského kamerového 

dohlížecího systému, APK a Domovník – preventista). 

 

K bodu 6:  

Různé 

Mgr. Petr Kouba a Mgr. Romana Pospíšilová informovali členy komise o aktivitách města v oblasti 

pomoci ukrajinským uprchlíkům. 

 

K bodu 7: 

Závěr 

Termín dalšího jednání komise: 4. 4. nebo 11. 4. 2022 dle připravených materiálů k projednání. Přesný 

termín bude včas upřesněn včetně dalších podkladů a pozvánky. 

 

 

 

 

 

V Přerově dne: 10. března 2022 

 

 

……………………………………………………..                            ….. ………………………… 

             Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.                     Mgr. Věra Vránová, Ph.D.  v.r. 

                 organizační pracovník                                                               předsedkyně komise 

 

 

 

 

Příloha: 

Prezenční listina, Usnesení 

 

Rozdělovník: 

členové komise, hosté komise, kancelář primátora, členové Rady města Přerova, tajemník magistrátu 


