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Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje záměr využití budovy - objektu administrativy č. p.  1117, příslušném k části obce Přerov
I - Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) pro domov pro seniory a ukládá 
Radě města Přerova vyhlásit výběrové řízení na poskytovatele sociální služby domov pro seniory.

VARIANTA II

neschvaluje záměr využití budovy - objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov 
I - Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) pro domov pro seniory.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2013



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na svém jednání dne 5. 6. 2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
využití budovy bývalého Chemoprojektu na domov pro seniory a uložit Radě města Přerova 
vyhlásit výběrové řízení na poskytovatele sociální služby domov pro seniory.

Odbor sociálních věcí a školství

Budova bývalého Chemoprojektu v Přerově je vzhledem ke své poloze a dostupnosti 
vhodným objektem pro provozování služby domov pro seniory. Odbor doporučuje s ohledem 
na současnou kapacitu Domova pro seniory v Přerově a vysoký počet žádostí o umístění 
schválit záměr využití této budovy pro domov pro seniory.

Odbor ekonomiky

Stávající finanční situace statutárního města Přerova neumožňuje, bez výrazné pomoci 
formou dotace, investici ve výši předpokládaných nákladů na dostavbu dalšího pavilonu 
domova pro seniory. Od roku 2014 navíc dojde k navýšení splátek jistin úvěrů o cca 12 mil. 
Kč, protože bude nastaven, v souladu s příslušnou smlouvou, nový splátkový kalendář úvěru 
přijatého ve výši 300 mil. Kč. Minimálně tak, do doby úhrady úvěru přijatého na projekt 
Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (cca 100 mil. Kč), není 
reálné přijetí dalšího úvěru ve větším objemu, přičemž uhrazené úroky by ještě navýšily níže 
uvedené výdaje na dostavbu. 
Z tohoto důvodu se využití objektu Chemoprojektu a provozování pobytové služby domova 
pro seniory cizím subjektem, vzhledem k potřebě dalších kapacit, jeví vhodným řešením. 
Základní princip, dle něhož je poskytována ze strany města finanční podpora poskytovatelům 
pobytových sociálních služeb jiným subjektům, v nichž jsou umístěni občané, kteří mají 
zachován trvalý pobyt ve městě Přerově, jsou zakotveny v Metodickém pokynu vedoucí 
Odboru sociálních věcí a školství č. 1/11 k uzavírání Smlouvy o dotaci na zajištění 
poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních zřizovaných jinými subjekty 
poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově (dále jen pokyn). 
V souladu s ustanoveními předmětného pokynu je těmto subjektům na základě jejich žádosti 
poskytován, po schválení orgány města, příspěvek ve výši 500 Kč/měsíc/občan Přerova. 
Pokud se jedná o bývalé občany města, tzn., že došlo ke změně trvalého bydliště na adresu 
domova pro seniory, tato záležitost není pokynem řešena a rozhodnutí přísluší orgánům města 
(viz žádost Sociálních služeb města Kroměříže). Pro zachování rovného přístupu by tento 
pokyn měl být aplikován i pro zařízení jiných poskytovatelů na území města.
Každý občan, který má zachován trvalý pobyt v Přerově, přináší městu podíl na daňových 
příjmech dle zákona o rozpočtovém určení daní. V roce 2012 tato částka, bez zohlednění daně 
z příjmů právnických osob za město a daně z nemovitostí, činila 8,8 tis. Kč/občan/rok. 
Dle informace uvedené ve vyúčtování hospodaření Sociálních služeb města Přerova za rok 
2012 však mají ve stávajícím domově pro seniory 4 uživatelé trvalý pobyt v okrese Přerov 
a jedna uživatelka, která v roce 2012 zemřela, měla trvalý pobyt v rámci Olomouckého kraje.
Na tyto uživatele město, v rámci příspěvku na provoz vlastní příspěvkové organizaci, 
vynaložilo ze svého rozpočtu v daném roce částku cca 585 tis. Kč, přičemž nezískalo ani 
podíl na daňových příjmech, (u obyvatel města Přerova by příjem činil 44 tis. Kč).  
Odbor ekonomiky upozorňuje, že pokud by objekt nezůstal ve vlastnictví města, bude nutné 
prověřit, zda u výslechové místnosti, která byla v objektu vybudována v roce 2011 s náklady 
787,8 tis. Kč, nebude ohrožena přijatá dotace ve výši 328 tis. Kč (zda nehrozí např. vrácení 
dotace nebo další výdaje s tímto spojené).



Odbor správy majetku a komunálních služeb

Provoz budovy Chemoprojektu je v současné době ztrátový (viz. Přiložená tabulka). MAJ 
nemá námitek k tomu, aby v dané budově byl umístěn domov důchodců. Pokud bude domov 
důchodců provozován subjektem odlišným od statutárního města Přerova navrhuje MAJ 
převod budovy do jeho vlastnictví/správy.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov prostřednictvím příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p. o.  
provozuje domov pro seniory, jehož celková kapacita je 82 lůžek. Jedná se o jediného poskytovatele 
dané služby v Přerově, který eviduje vysoký počet žádostí o umístění. Domov pro seniory je 
registrovaná sociální služba ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a jako taková musí naplňovat standardy sociálních služeb. Rozsah poskytovaných 
služeb a maximální úhradu za poskytované služby vymezuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k vysoké poptávce o umístění do Domova pro seniory v Přerově se statutární město Přerov 
v současné době intenzivně zabývá navýšením kapacity domova pro seniory. Jedním z řešení je 
dostavba dalšího pavilonu, kde celkový předpoklad investičních nákladů je 179 256 000 Kč. V případě 
dostavby pavilonu by se zvýšila celková kapacita ze současných 82 lůžek na 148 lůžek, resp. 
150 lůžek (včetně odlehčovací služby). Vzhledem k vysokým nákladům na dostavbu dalšího pavilonu 
stávajícího domova a vysokému počtu žádostí o přijetí doporučujeme zabývat se rozšířením této 
služby, a to formou spolupráce s jiným poskytovatelem, který bude schopen zajistit profesionální 
poskytování předmětné pobytové sociální služby. 

Pobytová zařízení pro seniory můžeme rozdělit podle zřizovatele na:
• zařízení zřizovaná krajskými úřady a obcemi, příspěvkové organizace
• zařízení zřizovaná soukromými subjekty, zpravidla akciové společnosti
• o. p. s. nebo sdružení
• církevní zařízení

Za pobytové služby v domově pro seniory hradí klient úhradu za ubytování, stravu a za péči 
poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat 
alespoň 15% jeho příjmu. Pokud příjem klienta nepostačuje na úhradu nákladů, uzavírá domov 
dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi klienta 
(§ 71 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.) na tiskopisu Dohoda o příspěvku na úhradu služeb 
poskytovaných klientovi. 

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory činí 200 Kč denně
celkem za ubytování (včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování plus úklidu, 
praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení), 160 Kč denně za celodenní 
stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Pečovatelská služba je v Domově pro seniory poskytována v souladu s přiznaným příspěvkem 
na péči. V současné době je přiznaný příspěvek na péči (nebo alespoň podaná žádost) podmínkou k 
přijetí seniora do Domova pro seniory. Výši přiznaného příspěvku je přizpůsobena frekvence a úkony 
pečovatelské služby. Je žádoucí, aby právě státní příspěvek na péči sloužil seniorovi k úhradě 
pečovatelské služby. 

Ošetřovatelskou péči v Domovech pro seniory hradí zdravotní pojišťovny. Senioři hradí jen doplatky 
za léky. 



Další oblast, kterou hradí přímo senioři, jsou nadstandardní služby (fakultativní), které Domovy 
nabízejí. V různých Domovech se liší a mají pevný ceník. Senioři jich mohou nebo nemusí využít. 
Jedná se obvykle o vlastní televizi nebo lednici na pokoji, obstarání pochůzky, pedikúru, kadeřníka, 
dopravu autem, apod.
Senioři hradí ze svého příjmu (tedy ze zbývajících 15%) doplatky za léky a regulační poplatky. 

Průměrná výše starobního důchodu v Olomouckém kraji v roce 2013 činí 10.457,- Kč, 
(15% z této částky činí 1.569,- Kč, to je částka, která musí v souladu se zákonem uživateli pobytových 
služeb zůstat). Občan s průměrným důchodem může tedy za pobytové služby uhradit se svého 
důchodu pouze 8.888,- Kč. Pokud je úhrada v domově pro seniory vyšší, musí mu přispívat rodina. 
U příspěvkových organizací nesmí být nízký příjem důvodem k nepřijetí do zařízení. Naopak 
soukromé subjekty zpravidla neuzavřou smlouvu s žadatelem o umístění, pokud není zajištěn jiný 
zdroj dofinancování, což je v rozporu se zákonem.

Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném 
stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Příspěvek na péči náleží pobytovému zařízení 
v plné přiznané výši.
Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: 
mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické 
potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. 

Výše příspěvku na péči (u osoby starší 18 let): (dále jen PnP)

Stupeň závislosti částka Počet žadatelů v Domově pro seniory 
Přerov dle stupně závislosti

I. stupeň (lehká závislost)   800 Kč 90 

II. stupeň (středně těžká závislost) 4 000 Kč 63

III. stupeň (těžká závislost) 8 000 Kč 45

IV. stupeň (úplná závislost) 12 000 Kč 16

    

Přehled úhrad v soukromých zařízeních (domovech pro seniory)

Poskytovatel Úhrady za pobyt (pobyt, strava, doplňkové 
služby)

DS MORAVA, a.s.- provozuje více zařízení po celé 
ČR

10 800 ,-  Kč + PnP
Dále uživatelé hradí doplňkové (fakultativní služby) 
– nastaveno tak, že je hradí povinně
V praxi hradí 19 000 – 29 000 Kč dle velikosti 
pokoje a konkrétního zařízení + PnP

Senior domy Pohoda a.s. - Třinec 10 800,- Kč + PnP

Agentura slunce, o.p.s. Ostrava 8 400 – 9 900 Kč (dle velikosti pokoje) + PnP

Dům sv. Antonína, Třebíč 6 660 – 7 770 Kč (dle pokoje) + PnP

Senior Sen s.r.o.
10 800 Kč + PnP



Celkové náklady Domova pro seniory v Přerově v roce 2012 dosahovaly částky 39 185 902 Kč. 
Příspěvek zřizovatele na provoz na 1 uživatele činil 9 864,10 Kč měsíčně. V letošním roce byla 
ze strany MPSV přiznána nižší dotace oproti minulému roku, lze tedy usuzovat, že příspěvek 
zřizovatele na provoz bude v letošním roce vyšší.  

Položka Kč/rok 1 uživatel Kč/měsíc

Celkové náklady 39 185 902 40 314,70

z toho:

mzdové náklady vč. odvodů 22 138,13

spotřeba materiálu 1 015,55

spotřeba energie 1 934,34

odpisy majetku 6 648,76

ostatní (opravy, praní prádla, 
podíl správní režie)

8 577,92

Celkové výnosy 39 185 902

z toho:

úhrady od klientů (včetně 
příspěvku na péči)

18 050 920 18 570,90 

dotace z MPSV    4 847 000 4 986,60

příspěvek zřizovatele provoz    9 587 900 9 864,10

příspěvek zřizovatele odpisy 5 037 600 5 182,70

úhrady od zdrav. pojišťoven   1 500 585 1 543,80

ostatní (pronájmy, úroky...) 161 897 166,60

Domov pro seniory v Přerově ke dni 5. února 2013 eviduje celkem 763 žadatelů o poskytnutí služby 
sociální péče v domově pro seniory. Z celkového počtu podaných žádostí je vedeno v pořadníku pro 
umístění 124 žadatelů, kteří splňují bodová kritéria. 

Na statutární město Přerov se již obrátily nezávisle 2 subjekty, které mají zájem provozovat domov 
pro seniory v objektu Chemoprojektu, a to Senior domy Pohoda, a.s., IČ 28568877, se sídlem Český 
Těšín, Smetanova 173, a DS MORAVA, a.s., IČ 28235045, se sídlem Izraelská 3160/6, Praha 10. 
Tyto subjekty nabízí různé podmínky provozování domova a spolupráci se statutárním městem 
Přerovem.
Společnost Senior domy Pohoda, a.s. nabízí odkoupení objektu bývalého Chemoprojektu 
za 10 mil Kč, investování 25 mil. Kč do rekonstrukce budovy. Úhrady v jejich zařízení (Třinec) jsou 
na maximálních částkách dle vyhlášky 505/2006 Sb. (tj. 10 800 Kč /měsíc + PnP). Domov pro seniory 
v Třinci provozují velmi krátkou dobu, nemají zde naplněnu kapacitu.
Společnost DS MORAVA, a.s. nabízí 2 formy spolupráce:
1) formou PPP projektu, kdy město poskytne bezplatný pronájem objektu a bude postupně 
formou koncese 20 let splácet vstupní investici a dotovat poskytování sociálních služeb              
(7 700,- až 10 500,- Kč/lůžko/rok) a DS MORAVA zajistí financování rekonstrukce, správu objektu 
a poskytování sociálních služeb po dohodnutou dobu
2) bezúplatný převod nemovitosti a získání bezplatné kapacity 10 lůžek
Dle zjištění v zařízení provozovaných DS MORAVA (Terezín a Praha – Vysočany) se úhrady 
za pobyt, stravu a služby pohybuje od 19 000,- Kč do 28 800,- Kč/měsíc v závislosti na počtu lůžek 
na pokoji a odebíraných službách + PnP.



Budova bývalého Chemoprojektu v Přerově je vzhledem ke své poloze a dostupnosti vhodným 
objektem pro provozování služby domov pro seniory. Provoz budovy je navíc v současné době 
ztrátový a její aktuální stav však vyžaduje rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukci. Možnou 
variantou navýšení kapacity domova pro seniory v Přerově se jeví poskytnout profesionálnímu 
zájemci o poskytování dané pobytové služby objekt bývalého Chemoprojektu za podmínky 
financování rekonstrukce ze strany poskytovatele a s možností příspěvku ze strany města. 
Tato varianta přináší navýšení kapacity služby domov pro seniory, úsporu finančních prostředků 
v oblasti provozních nákladů, které z velké části hradí poskytovatel služby a cílené využití objektu, 
který v současné době není pro město rentabilní a vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci. 

Navrhujeme vyhlásit výběrové řízení na poskytovatele dané služby, kde budou specifikovány 
požadavky města na provozování služby tak, aby bylo zajištěno poskytování služby na nejvyšší úrovni 
a za nejvýhodnějších podmínek pro město. Jedna z podmínek by se měla vztahovat ke kapacitě  
služby, která by měla dosahovat cca 120 lůžek, přičemž kapacita 50 lůžek by měla být alokována 
pro občany s trvalým pobytem v Přerově. Dle Metodického pokynu vedoucí Odboru sociálních věcí 
a školství č. 1/11 k uzavírání Smlouvy o dotaci na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb 
v zařízeních zřizovaných jinými subjekty poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě 
Přerově (dále jen pokyn) by bylo možné přispívat na služby poskytované přerovským občanům 
částkou ve výši 500,- Kč /měsíc/občan Přerova.


