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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 a doporučuje Radě města Přerova:  

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

b) zabývat se možností  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 využití v sociální oblasti, 
případně dalšímu využití příspěvkové organizaci Sociální služby města Přerova.

2. 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: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: průběžně



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 80. schůzi dne 13. 11. 2013, usnesením č. 2959/80/10/2013, doporučila Zastupitelstvu 
města Přerova zabývat se možností dostavby pavilonu G stávajícího Domova pro seniory 
v Přerově a zároveň možností využití objektu bývalého Chemoprojektu pro sociální účely.

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 nadále se zabývat 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:

Sociální služby města Přerova, příspěvková organizace, jsou ve smyslu zák. č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné služby, také poskytovatelem sociální 
služby Domov pro seniory a Domov pro seniory se zvláštním režimem. Tuto službu provozují 
v Domově pro seniory v Přerově, Kabelíkova 3217/14a. Kapacita těchto dvou sociálních služeb 
je dohromady 82 uživatelů. Domov pro seniory dlouhodobě eviduje cca 170 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. 
S předpokládaným vývojem demografického stárnutí populace se dá předpokládat vyšší zájem o tuto 
sociální službu. 

V první polovině roku 2013 se na statutární město Přerov obrátili dva soukromí poskytovatelé této 
sociální služby, kteří měli zájem provozovat domov pro seniory v objektu města – v bývalém 
Chemoprojektu. Tyto subjekty nabídly různé podmínky provozování domova a spolupráci 
se statutárním městem Přerovem. V souvislosti s výše uvedeným schválilo Zastupitelstvo města 
Přerova na svém 18. zasedání dne 17. 6. 2013, usnesením č. 819/18/8/2013, záměr využití budovy 
bývalého Chemoprojektu pro domov pro seniory a uložilo Radě města Přerova vyhlásit výběrové 
řízení na poskytovatele dané sociální služby. Výběrové řízení se dosud nerealizovalo.

Vzhledem ke skutečnosti, že problematiku navýšení kapacity domova pro seniory je nutné řešit 
koncepčně, zřídila Rada města Přerova na své 74. schůzi dne 20. 8. 2013, usnesením 
č. 2722/74/8/2013,  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 (dále jen Pracovní skupina). Hlavním úkolem této pracovní skupiny 
je navrhnout nejvhodnější variantu navýšení předmětné sociální služby. 



Členové pracovní skupiny se intenzivně zabývají danou problematikou. Na svém jednání dne 
16. 9. 2013 a 8. 10. 2013 vyhodnocovali níže uvedené varianty navýšení kapacity domova pro seniory:

 Dostavba pavilonu G stávajícího Domova pro seniory v Přerově

V případě, že bude zastupitelstvem města Přerova odsouhlasena dostavba pavilonu G, bude 
nutné zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí a zajistit změnu územního rozhodnutí, 
dále 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. 

 Využití Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova, p. o. Olomouckého kraje, 
Domov Alfreda Skeneho provozuje Olomoucký kraj. Je zde poskytována sociální služba 
Domov pro seniory s kapacitou 122 osob. Domov je provozován v objektech, které jsou 
v majetku Statutárního města Přerova, pouze 1 objekt (márnice) je v majetku Olomouckého 
kraje. Dva objekty (Zámek, Předzámčí) jsou zapsány na seznamu kulturních památek. 
Objekty, které jsou využívány pro poskytování služby, jsou bezbariérově upraveny. 
Prostorové podmínky pro poskytování služby v areálu ve smyslu velikosti prostor pro užívání 
jsou nadstandardní. Potřebné úpravy objektů pro poskytování služby byly postupně 
zajišťovány ze strany vlastníka objektu, statutárního města Přerova. Z finančních důvodů 
se zatím neuskutečnily plánované opravy pro kvalitnější bydlení v budově Zámek, 
a to vybudování umyvadel ve 14 pokojích, včetně potřebné kanalizace, snížení vysokých 
stropů a v celém objektu oprava elektroinstalace. 

Tato varianta nebyla pracovní skupinou doporučena. Provoz historické budovy je velmi 
nákladný. Celkové náklady na provoz zařízení činily v roce 2012 částku 41.747.466,49 Kč, 
z toho příspěvek zřizovatele na provoz (Olomoucký kraj) činil 8 256 000,00 Kč a příspěvek 
zřizovatele na odpisy činil 488 000,00 Kč. V daném zařízení jsou převážně umístěni občané 
z obcí kolem Přerova. S trvalým pobytem ve městě Přerově jsou zde umístěni 4 senioři. 
Seniorů pocházejících z města Přerova je zde umístěno 35 - změnili si trvalý pobyt 
do Pavlovic. 

 Spolupráce s Domovem pro seniory v Radkově Lhotě

Domov pro seniory Radkova Lhota je příspěvková organizace Olomouckého kraje. Je zde 
poskytována sociální služba Domov pro seniory s kapacitou 80 uživatelů a sociální služba 
Domov se zvláštním režimem s kapacitou 49 uživatelů. Domov pro seniory Radkova Lhota 
bude od 1. 7. 2014 navyšovat kapacitu služby domov se zvláštním režimem v souvislosti 
s dostavbou nového pavilonu, a to o 79 uživatelů. Možnou variantou je finanční podpora 
v případě umístění uživatele s trvalým pobytem ve městě Přerově.

 Podpora terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Členové Pracovní skupiny informovali o velmi dobrém systému sociálních služeb v Hradci 
Králové, kde systémově podporují terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. Na základě doporučení Pracovní skupiny bude dne 20. 11. 2013 realizována 
návštěva Hradce Králové.   

 Využití budovy Chemoprojektu
Členové Pracovní skupiny poukazovali na nevhodnost využití budovy bývalého 
Chemoprojektu pro domov pro seniory. Není zde dostatek zeleně a vhodná příjezdová 
komunikace. Úhrady v zařízeních provozovaných soukromými poskytovateli jsou daleko vyšší 
než v zařízeních provozovaných obcemi či kraji.



Pracovní skupinou bylo doporučeno nadále se zabývat možností dostavby pavilonu G stávajícího 
Domova pro seniory v Přerově a aktualizovat zadané podmínky studie dostavby z dubna 2012.

V rámci možnosti využití budovy bývalého Chemoprojektu pro aktivity v sociální oblasti osloví 
Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví nestátní neziskové organizace poskytující významné 
sociální a navazující sociální služby v nevýhodných prostorách s nabídkou možnosti využití 
prostor daného objektu.


