
Pořadové číslo:  26/9 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Pořízení kamerového systému v bytovém domě se sociálním bydlením na ulici 

Jungmannova 1312 v Přerově 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a 

subjektem Centrum moudré šance, spolek, IČ 03815951, se sídlem Husova 691/16, 750 02 

Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci projektu „Pořízení kamerového systému v 

bytovém domě se sociálním bydlením na ulici Jungmannova 1312 v Přerově“. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2 pověřuje 1. 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 

  

298,8 * -150,0 148,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

57,0* +150,0 207,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno na zasedání zastupitelstva. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje 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, a to ze   zdrojů Dotačního 

programu B. Závazný ukazatel se nemění. 

 

Důvodová zpráva: 

Centrum moudré šance, spolek požádal dne 1. 6. 2022 o poskytnutí dotace ve výši 190.000 Kč v rámci 

Dotačního programu statutárního města Přerova, Dotačního programu B, v oblasti SOC-B, na realizaci 

projektu Pořízení kamerového systému v bytovém domě se sociálním bydlením na ulici Jungmannova 

1312 v Přerově.  

  

Důvodem podání žádosti v Dotačním programu B je skutečnost, že rozhodnutí o instalaci kamerového 

systému do domu se sociálním bydlením na ulici Jungmannova 1312 bylo učiněno v průběhu realizace 

výstavby – v květnu 2022.  

  

Centrum moudré šance je nestátní nezisková organizace založená v roce 2015. Jejím posláním je 

bezplatně poskytnout základní a všestrannou péči potřebným lidem, kteří se vlivem svého životního 

příběhu dostali do těžké životní situace a balancují se svými problémy na okraji většinové společnosti. 

Zaměřuje se na pomoc lidem v regionu, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Organizace 

spolupracuje s odborníky z oblasti práva, financí, sociálních a zdravotních oborů.  

  

Spolek Centrum moudré šance je investorem projektu výstavby bytového domu na Jungmannově ulici. 

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Po demolici chátrajícího 

objektu vznikl moderní komplex se sedmi bytovými jednotkami (včetně jedné bezbariérové). Primární 

cílovou skupinou, které bude objekt sloužit, budou osoby propuštěné po dlouhodobém pobytu 

ve zdravotnickém zařízení, ženy ohrožené domácím násilím či například osoby opouštějící dětské 

instituce nebo pěstounskou výchovu.  

  

V současné době jsou z celkové kapacity 7 bytových jednotek obsazeny 4 byty. Jde o nájemníky z 

výše uvedené cílové skupiny - zdravotně postižené osoby, osoby opouštějící náhradní rodinnou 

výchovu či matky s dětmi ohrožené domácí násilím. Jedna bytová jednotka je využita rodinou z 

Ukrajiny. Odbor sociálních věcí a školství spolupracuje s organizací na obsazení ostatních bytových 

jednotek.  

  

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity dostupného sociálního bydlení v Přerově. Pořízení 

kamerového systému přispěje k zabezpečení objektu i ke zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě. 

  

Subjekt Centrum moudré šance v rámci Dotačního programu A v oblasti sociální v roce 2022 obdržel 

dotaci ve výši 5.000 Kč na provoz a činnost spolku.  

 

 


