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Název materiálu:

Možnosti navýšení kapacity domova pro seniory v Přerově - informace pracovní 
skupiny

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. bere na vědomí informace z jednání Pracovní skupiny pro navýšení kapacity domova 
pro seniory v Přerově.

2. doporučuje zabývat se navýšením kapacity domova pro seniory formou dostavby pavilonu G 
stávajícího domova pro seniory v Přerově, Kabelíkova 3217/14a

3. ruší usnesení č. 819/18/8/2013 ze dne 17. 6. 2013 - záměr statutárního města Přerova – využití 
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 uložení úkolu Radě města Přerova vyhlásit 
výběrové řízení na poskytovatele sociální služby domov pro seniory.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: průběžně

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Pracovní skupina pro navýšení kapacity domova pro seniory v Přerově

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova zabývat se možností dostavby pavilonu G Domova 
pro seniory v Přerově.



Odbor sociálních věcí a školství

Doporučuje zabývat se problematikou navýšení kapacity domova pro seniory v Přerově. 
Důvodem je skutečnost, že poptávka po dané službě se dá vlivem stárnutí populace 
předpokládat vyšší. Další forma podpory zajištění seniorů je rozšíření terénní sociální služby, 
která umožní prodloužení pobytu seniora v přirozeném rodinném prostředí.

Důvodová zpráva:

Rada města Přerova na své 74. schůzi dne 20. 8. 201, usnesením č. 2722/74/8/2013, zřídila pracovní 
skupinu pro navýšení kapacity domova pro seniory v Přerově, jejímiž členy jsou zástupci politických 
klubů Zastupitelstva města Přerova, zástupce Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní 
záležitosti, ředitelka a ekonomka Sociálních služeb města Přerova, p. o. a odborníci z magistrátu. 
Hlavním úkolem této pracovní skupiny je navrhnout nejvhodnější variantu navýšení předmětné 
sociální služby. 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 18. zasedání dne 17. 6. 2013, usnesením č. 819/18/8/2013, 
schválilo záměr využití budovy bývalého Chemoprojektu pro domov pro seniory a uložilo Radě města 
Přerova vyhlásit výběrové řízení na poskytovatele dané sociální služby.

Pracovní skupina se intenzivně zabývá danou problematikou a vyhodnocuje možné varianty navýšení 
kapacity domova pro seniory. Důvodem je skutečnost, že domov pro seniory, jehož kapacita je 81 
uživatelů, dlouhodobě eviduje vysoký počet žádostí o umístění a s předpokládaným vývojem 
demografického stárnutí populace se dá předpokládat vyšší zájem o tuto sociální službu. 

Domov pro seniory v Přerově v současné době eviduje 176 žádostí o umístění, které splňují kritéria 
přijetí. Zároveň musí řešit 3 – 4 akutní případy měsíčně. Mezi uživateli domova je převážná část 
uživatelů, kterým byl přiznán IV. stupeň příspěvku na péči – (úplná závislost). 78 uživatelů je 
obyvateli města Přerova a 3 uživatelé mají trvalý pobyt mimo Přerov.

Pracovní skupina na svém jednání dne 8. 10. 2013 vyhodnotila jako nejvhodnější variantu navýšení 
kapacity domova pro seniory dostavbou pavilonu G stávajícího domova pro seniory. Doporučila 
zároveň aktualizovat zadané podmínky studie dostavby z dubna 2012. V případě, že bude 
Zastupitelstvem města Přerova odsouhlasena dostavba pavilonu G, bude nutné zpracovat dokumentaci 
pro územní rozhodnutí a zajistit změnu územního rozhodnutí, zadat vypracování projektové 
dokumentace a ostatních podkladů pro vydání stavebního povolení, vypracovat dokumentaci pro 
provádění stavby a administrovat zadávací řízení na realizátora stavby dle zákona o veřejných 
zakázkách. Časová náročnost uvedené přípravy je nejméně 1,5 – 2 roky.


