
Pořadové číslo:  25/8 

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 02.06.2022 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 6. 2022 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vyhlášení Dotačního programu na podporu zubního lékařství v Přerově 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Dotační program na podporu zubního lékařství v 

Přerově ve znění dle přílohy č. 1 s tím, že objem finančních prostředků vyčleněných v 

rozpočtu roku 2022 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 200 000 

Kč. Dotační program bude vyhlášen za podmínky finančního krytí. 

 

2 schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

964 162,5* + 200,00 964 362,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis.Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3512 620 Stomatologická péče 0,0 + 200,0 200,0 

  

 ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis.Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

39 863,9* + 200,0 40 063,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 



3 vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy 1. Dotační program na podporu zubního 

lékařství v Přerově, za těchto podmínek: 

• žádosti budou podávány v termínu od 14. 7. 2022 do 29. 7. 2022, 

• místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  

• tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 14. 6. 2022 v Městském informačním centru na 

nám. TGM a na pracovišti Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, 

oddělení sociálních služeb a bydlení, Smetanova 7, 750 02 Přerov. 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala danou záležitost na 86. schůzi konané dne 26. 5. 2022 a navrhuje 

zastupitelstvu města Přerova vyhlásit Dotační program na podporu zubního lékařství v Přerově.  

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje vyhlásit Dotační program na podporu zubního lékařství v 

Přerově.  

 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

Komise projednala návrh dotační výzvy a doporučuje vyhlásit Dotační program na podporu zubního 

lékařství v Přerově v předloženém znění.  

 

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 k výše uvedenému účelu. Použity budou zdroje ze zůstatku hospodaření 

roku 2021. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Dotační program na podporu zubního lékařství v 

Přerově (dále jen „dotační program“) ve znění přílohy tohoto materiálu a vyzývá zájemce k 

předkládání žádostí o finanční podporu dle přiloženého dotačního programu. 

  

Dotační program je zaměřený na podporu lékaře při zřizování nové lékařské praxe – odbornost zubní 

lékařství, na území Statutárního města Přerova, nebo na převzetí stávající praxe v oboru zubní 

lékařství novým lékařem. Cílem dotačního programu je zajištění co nejlepší dostupnosti 

stomatologické péče pro všechny občany Města. 

  

Pro tento Program jsou navrhovány finanční prostředky v maximální výši 200 000,- Kč. Dotace bude 

poskytnuta výlučně jednomu ze žadatelů s odborností zubní lékařství. Příjemce dotace bude vybrán dle 

bodových kritérií. Návrh na poskytnutí dotace projedná pracovní skupina odboru sociálních věcí a 

školství, komise RM, Rada města Přerova a následně Zastupitelstvo města Přerova.  

  

Za způsobilé náklady jsou považovány náklady žadatele na pořízení věcného a technického vybavení 

do nově zřizované nebo převzaté ordinace zubního lékaře na území Města. Za způsobilý náklad se 

považují rovněž náklady žadatele na úhradu nájemného prostor, ve kterých je provozována ordinace, 

popř. náklady spojené s užíváním nemovitosti ve výpůjčce. 

  



Dotační program (včetně formuláře žádosti o finanční podporu a povinných příloh) bude ode dne 14. 

6. 2022 k dispozici na webových stránkách statutárního města Přerova, Odboru sociálních věcí a 

školství a v Městském informačním centru.  

 

 


