
Zápis č. 2 

z jednání Komise pro bezpečnost, sociální věci, zdravotnictví 

Rady města Přerova 

ze dne 6. února 2023 

Přítomni:   

Mgr. Michal Stoupa, Zuzana Janková, Anna Darebníčková, Čestmír Novotný, Bc. Ivan Kandráč, MPP, 

Bc. Petr Konečný, DiS., Vlastimil Špajs 

 

Omluveni: 

Petr Turanec, Bc. Jitka Stoklásková 

 

Hosté: 

Ing. Petr Vrána, JUDr. Vladimír Lichnovský, Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá, 

Jana Kupková, DiS. 

 

Organizační pracovník: 

Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.  

 

Program: 

1. Zahájení 

předseda komise Mgr. Michal Stoupa   

2. Bytové záležitosti 

Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá 

3. Materiály do RM, ZM Přerova 

4. Informace vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

5. Různé 

6. Závěr 

K bodu 1:  

Zahájení 

Druhé jednání Komise pro bezpečnost, sociální věci, zdravotnictví Rady města Přerova (dále jen 

„komise“) zahájil předseda komise Mgr. Michal Stoupa. Konstatoval, že jednání je včas a řádně svoláno 

a vzhledem k výše uvedenému počtu členů usnášeníschopné. Členům komise byly předány upravené 

Jmenovací dekrety a Prohlášení člena komise o mlčenlivosti a o seznámení s pravidly ochrany osobních 

údajů. 

Místopředsedkyní komise byla zvolena paní Zuzana Janková, bylo přijato usnesení. 

Členové komise odsouhlasili program jednání. 

K bodu 2:  

Bytové záležitosti 



Předseda komise sdělil informace k žádostem o uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – 

bezbariérový byt a k uzavření dvou nájemních smluv k bytům zvláštního určen v domě s pečovatelskou 

službou. Po diskusi bylo přijato usnesení k těmto třem žádostem. Usnesení je přílohou tohoto zápisu. 

K bodu 3: 

Materiály do RM, ZM Přerova 

Mgr. Romana Pospíšilová a Bc. Dagmar Krejčířová, DiS. seznámily členy komise s materiály do Rady 

města Přerova: 

1. Prevence kriminality: 

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

(asistent prevence kriminality, domovník – preventista, rozšíření městského kamerového 

dohlížecího systému) 

 projekt Asistent prevence kriminality: pokračuje od ledna do prosince 2023 nejen v sociálně 

vyloučených lokalitách, ale v působnosti celého města s vyšším výskytem rizika vzniku 

přestupkového nebo protiprávního jednání 

 projekt Domovník - preventista: pokračování činnosti 5-ti domovníků ve stávajících lokalitách 

v domech v majetku statutárního města Přerova s výskytem narušování sousedského soužití 

 projekt Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému: účelem projektu je rozšíření  

2 kamerových bodů v ulicích tř. 17. listopadu a Velké Novosady 

 dotační výzvu vyhlásilo Ministerstvo vnitra, žádosti se musí podat nejpozději do 15. 2. 2023, 

spoluúčast města musí činit min. 10 % z celkových nákladů projektu. 

Komise navrhuje hlasovat po jednotlivých bodech, byla přijata usnesení. 

Bc. Ivan Kandráč, MPP se dostavil k jednání komise v 16:35 hod. a zapojil se do hlasování komise  

od bodu 1. k projektu Asistent prevence kriminality. 

Bc. Petr Konečný, DiS. podal podnět k projektu Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 

a žádá o dodání podkladů na další jednání komise, na základě jakých kritérií a parametrů rozhoduje 

Městská policie Přerov o modernizaci nebo rozšíření jednotlivých kamerových bodů. 

2. Dotační program B – podpora sportovce v paralympijském sportu boccia v roce 2023: 

 žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Individuální podpora V.H. v paralympijském 

sportu boccia v roce 2023“  

 dotace ve výši 5.000 Kč na úhradu startovného a účastnického poplatku sportovních akcí, 

kterých se žadatel zúčastní. 

Komise byla seznámena s tímto materiálem, bylo přijato usnesení. 

3. Dotační program B – SNADNO, z.s.: 

 žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Úhrada pronájmu objektu za účelem 

rekondičního pobytu“ v roce 2023 

 dotace ve výši 10.000 Kč na úhradu nájemného prostor a nákladů spojených s užíváním 

předmětu nájmu v rámci 8-denního rekondičně poznávacího pobytu pro 15 osob, které vykazují 

některou z forem duševní poruchy v kraji Vysočina. 

Komise byla seznámena s tímto materiálem, bylo přijato usnesení. 

Bc. Petr Konečný, DiS. oznámil k bodu 3. Dotační program B – SNADNO, z.s. střet zájmů a zdržel  

se hlasování. 



K bodu 4:  

Informace vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

Mgr. Romana Pospíšilová informovala členy komise o vyhlášené dotační výzvě (soutěži) Ministerstva 

práce a sociálních věcí „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“, do které se chce zapojit i statutární 

město Přerov. Žádost do této dotační výzvy musí být podána do 10. 3. 2023. 

Členové komise budou vyzváni k hlasování per rollam koncem února 2023, materiály jim budou 

rozeslány v termínu dle Jednacího řádu komisí Rady města Přerova. 

K bodu 5:  

Různé 

Členové komise se na jednání znovu zabývali změnou vnitřního předpisu č. 21/2012, a to v oblasti 

doložení dokladů k žádosti o poskytnutí bytu zvláštního určení - potvrzení o přiznání ZTP/P - čl. III, 

bodu 2 písm. a). 

Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá sdělila, že předpis je z formální stránky v pořádku. Všechny došlé žádosti 

musí odbor posoudit, u žadatelů se provádí sociální šetření, nedoložení průkazu ZTP/P není důvodem 

pro neřešení žádosti.  

Odbor SVŠ dodá členům komise podklady – počet držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, evidenci vede úřad 

práce. Komise bude také seznámena s počty žadatelů v pořadníku o poskytnutí bezbariérového bytu  

dle jejich doložených dokladů (průkaz ZTP/ZTP/P).  

Předseda komise informoval členy komise o hlasování per rollam koncem února 2023 v rámci podání 

žádosti do dotační výzvy Olomouckého kraje „Obec přátelská rodině a seniorům“. 

Předseda komise upozornil členy komise, že v případě nepřítomnosti na komisi je nutné vždy odeslat 

písemnou omluvu s uvedením důvodu předsedovi komise. 

Jednání komise v 1. pololetí 2023 bude probíhat 1x měsíčně, a to v termínech před zasedáním Rady 

města Přerova. Termíny byly navrženy takto: 6. 3., 17. 4., 3. 5., 6. 6. 

K bodu 6:  

Závěr 

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast. 

 

V Přerově dne: 14. února 2023 

 

 

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

           Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.                Mgr. Michal Stoupa v.r. 

                organizační pracovník                                                                    předseda komise 

 

 

 

Příloha: 

Prezenční listina, Usnesení 

 

Rozdělovník: 

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



Komise pro bezpečnost, sociální věci, zdravotnictví – 2 KBSVZ 

ze dne 6. února 2023 
 

Usnesení k bodu 1 

1. 

Komise pro bezpečnost, sociální věci, zdravotnictví po projednání volí paní Zuzanu Jankovou jako 

pověřeného člena komise, který po nezbytně nutnou dobu řídí jednání komise v případě nepřítomnosti 

předsedy. 

Číslo usnesení 

KBSVZ/2/4/2023 

Výsledek hlasování: PRO: 6  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k bodu 2 

1. 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – 

bezbariérový byt č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s nezl. S.P. v zastoupení matkou A.P., bytem          , 

na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení, za podmínky vrácení aktuálně užívaného bytu. 

Číslo usnesení 

KBSVZ/2/5/2023 

Výsledek hlasování: PRO: 6  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

2. 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení 

v domě s pečovatelskou službou č. 21 v Přerově II - Předmostí, Tyršova 68 s paní V.K., bytem          , 

na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. 

Číslo usnesení 

KBSVZ/2/6/2023 

Výsledek hlasování:  PRO: 6  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
3. 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení 

v domě s pečovatelskou službou č. 23 v Přerově, U Žebračky 18 s paní O.P., bytem          , na dobu 

určitou 6 měsíců s možností prodloužení. 

Číslo usnesení 

KBSVZ/2/7/2023 

Výsledek hlasování:  PRO: 6  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k bodu 3 

1. 

Komise po projednání navrhuje hlasovat k projektům z oblasti prevence kriminality po jednotlivých 

bodech. 

Číslo usnesení 

KBSVZ/2/8/2023 

Výsledek hlasování: PRO: 4  PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 0 

 



2. 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit projekt Přerov – asistent prevence kriminality – 2023. 

Číslo usnesení 

KBSVZ/2/9/2023 

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

 
3. 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit projekt Přerov – rozšíření MKDS – 2023. 

Číslo usnesení 

KBSVZ/2/10/2023 

Výsledek hlasování: PRO: 4  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 

 

4. 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit projekt Přerov – domovník – preventista - 2023. 

Číslo usnesení 

KBSVZ/2/11/2023 

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

 

5. 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 

dotace, a panem V.H., nar.      , trvale bytem      , jako příjemcem dotace, na realizaci projektu 

„Individuální podpora V.H. v paralympijském sportu boccia v roce 2023“. Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2023. 

Číslo usnesení 

KBSVZ/2/12/2023 

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

 
6. 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 

dotace, a subjektem SNADNO, z.s. Přerov, IČ 22743812, se sídlem U Výstaviště 523/1, 750 02 Přerov, 

jako příjemcem dotace, na realizaci projektu „Úhrada pronájmu objektu za účelem rekondičního 

pobytu“ v roce 2023. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2023. 

Číslo usnesení 

KBSVZ/2/13/2023 

Výsledek hlasování: PRO: 6  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

 

V Přerově dne: 14. února 2023 

 

 

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

                 Mgr. Michal Stoupa v.r. 
                                                                                          předseda komise 


