
Zápis č. 19 

z jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

Rady města Přerova 

ze dne 16. května 2022 

Přítomni:   

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

Mgr. Michal Stoupa, Ivana Košutková, Bc. Jitka Stoklásková 

 

Omluveni: 

Josef Nesvadba, Petr Turanec, Dagmar Navrátilová 

 

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba, Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá, Jana Kupková, DiS.,  

Ž.Č. 

 

Organizační pracovník: 

Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.  

Program: 

1. Zahájení  

předsedkyně komise Mgr. Věra Vránová, Ph.D.  

2. Bytové záležitosti  

      Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá 

3. Materiály do RM, ZM Přerova 

4. Informace vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

      Mgr. Romana Pospíšilová 

5. Různé 

6. 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:  

Bytové záležitosti 

Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá informovala o aktuální situaci v bytových záležitostech. Členové komise 

projednali předložené žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení, o poskytnutí 

dostupného bytu a znovuuzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu. Paní Ž.Č. seznámila přítomné 



členy o důvodech ke znovuuzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu  

na Kojetínské ulici v Přerově. 

K bodu 3: 

Materiály do RM, ZM Přerova 

Mgr. Petr Kouba a Mgr. Romana Pospíšilová informovali: 

 o vyhlášení dotační výzvy statutárního města Přerova „Dotační program na podporu zubního 

lékařství v Přerově“ 

 cílem programu je zajištění dostatečné dostupnosti stomatologické péče pro všechny občany 

města 

 maximální výše dotace činí 200 000,- Kč na pořízení věcného a technického vybavení ordinace 

 dotaci lze poskytnout lékaři, který v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 zřídil/zřídí  

nebo převzal/převezme praxi v oboru zubního lékařství 

 min. rozsah zdravotnických služeb musí být alespoň 25 hod./týdně rozložených do 4 pracovních 

dnů s dopolední ordinační dobou 

 dotace bude poskytnuta pouze jednomu žadateli. 

Komise byla seznámena s tímto materiálem, bylo přijato usnesení. 

K bodu 4:  

Informace vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

Mgr. Petr Kouba a Mgr. Romana Pospíšilová seznámili přítomné členy o společném setkání s rodiči  

a dětmi z Ukrajiny, které se uskutečnilo dne 3. 5. 2022 v odpoledních hodinách v prostorách zasedací 

místnosti Magistrátu města Přerova na Smetanové ulici: 

 setkání se zúčastnilo celkem 115 osob 

 osobám z Ukrajiny byly předány informace týkající se azylové a migrační politiky, o speciální 

humanitární dávce, zápisech dětí do MŠ a ZŠ, bezplatných volnočasových kroužcích 

realizovaných příslušnou základní školou, volnočasových aktivitách v období letních prázdnin, 

o výuce českého jazyka 

 město Přerov předpokládá další setkání v měsíci červnu 2022. 

K bodu 5:  

Různé 

Mgr. Helena Netopilová seznámila příslušné členy s podnětem obyvatel žijících v okolí Přerovanky, 

kde mají nezletilé děti ohrožené sociálním vyloučením ve dvorním traktu ničit stromky a rozbíjet lahve 

v pískovišti. Podnět bude předán řediteli Městské policie Přerov. 

Mgr. Romana Pospíšilová požádala členy komise o zaslání případných připomínek k Dotačnímu 

programu A na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2023. Odkaz aktuálního znění dotačního 

programu pro rok 2022 zde: Dotační program A statutárního města Přerova pro rok 2022 - Město Přerov 

(prerov.eu). Dotační program pro příští rok se bude předkládat na zasedání Zastupitelstva města Přerova 

v měsíci září 2022. 

Mgr. Romana Pospíšilová informovala o konání seniorských aktivit v rámci dobíhající dotačního 

programu Obec přátelská seniorům: 

 dne 11. 5. 2022 se uskutečnil Seniorský biograf 

 Městské sportovní hry se budou konat dne 25. 5. 2022 na hřišti ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/dotacni-programy/dotacni-programy-statutarniho-mesta-prerova/dotace-statutarniho-mesta-prerova-pro-oblast-kultury-sportu-volneho-casu-socialni-a-zdravotni/dotacni-program-a-statutarniho-mesta-prerova-pro-rok-2022.html
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/dotacni-programy/dotacni-programy-statutarniho-mesta-prerova/dotace-statutarniho-mesta-prerova-pro-oblast-kultury-sportu-volneho-casu-socialni-a-zdravotni/dotacni-program-a-statutarniho-mesta-prerova-pro-rok-2022.html


 v měsíci září je plánována obdoba Senior symposia v podobě Kulturního a vzdělávacího 

odpoledne pro seniory v Městském domě 

 dále probíhají akce pro členy Klubů seniorů v místních částech, proběhl jednodenní výlet  

do Čech pod Kosířem a dne 20. 5. 2022 se bude konat divadelní představení pro seniory 

v Moravském divadle Olomouc. 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. navrhuje uskutečnit prohlídku Domova Alfreda Skeneho, p.o. v Pavlovicích 

u Přerova. 

Členka komise Irena Hanzlová navrhla pozvat na další jednání komise zástupce NNO Člověk v tísni, 

o.p.s. 

Mgr. Petr Kouba informoval o vypsání pracovní pozice „Koordinátor styku s ukrajinskými uprchlíky“ 

na webových stránkách města Přerova. 

K bodu 6: 

Závěr 

Termín dalšího jednání komise: 27. 6. 2022 

 

 

 

V Přerově dne: 17. května 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 

 

 

 

 

 

 



Komise pro sociální věci a zdravotnictví – 19 KSVZ 

ze dne 16. května 2022 
 

Usnesení k bodu 2 

1. 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21  

v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s paní I.T., bytem     , na dobu určitou 6 měsíců s možností 

prodloužení, za podmínky vrácení aktuálně užívaného bytu. 

 

Číslo usnesení 

KSVZ/19/177/2022 

Výsledek hlasování: PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

2. 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19  

v Přerově, Na Hrázi 32, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou, s paní 

R.G., bytem          , na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. 

 

Číslo usnesení 

KSVZ/19/178/2022 

Výsledek hlasování: PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

3. 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu 

č. 2 v Přerově, Kojetínská 1947/36, s paní Ž.Č., bytem         , na dobu určitou 3 měsíců s možností 

prodloužení. 

 

Číslo usnesení 

KSVZ/19/179/2022 

Výsledek hlasování: PRO: 5  PROTI: 1  ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení k bodu 3 

Komise doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit 

„Dotační program na podporu zubního lékařství v Přerově“. 

 

Číslo usnesení 

KSVZ/19/180/2022 

Výsledek hlasování: PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

 

V Přerově dne: 17. května 2022 

 

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

               Mgr. Věra Vránová, Ph.D.  v.r. 
                                                                                       předsedkyně komise 


