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školství
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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - nájem a úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova  - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková 
organizace 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitostí - pozemků p.č. st. 

120, zastavěná plocha nádvoří, o výměře 255 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, 

obč.vyb., p.č. st. 122, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 910 m2, jehož součástí je 
stavba č.p. 95, obč.vyb., příslušná k části obce Pavlovice u Přerova, p.č. st. 123, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 56 m2, p.č. st. 124, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 1442 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, obč.vyb., p.č. st. 125, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 

obč.vyb., p.č. 253/1, ostatní plocha, o výměře 39231 m2, p.č. 253/14, zahrada, o 

výměře 20401 m2, p.č. 254/4, ostatní plocha, o výměře 363 m2, p.č. 254/6, ostatní 

plocha, o výměře 65 m2 vše v k.ú. Pavlovice u Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitostí - pozemků 
p.č. st. 120, zastavěná plocha nádvoří, o výměře 255 m2, jehož součástí je stavba bez 



č.p./č.e, obč.vyb., p.č. st. 122, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 910 m2, jehož 
součástí je stavba č.p. 95, obč.vyb., příslušná k části obce Pavlovice u Přerova, p.č. st. 
123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 56 m2, p.č. st. 124, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 1442 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, obč.vyb., p.č. st. 
125, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č.e., obč.vyb., p.č. 253/1, ostatní plocha, o výměře 39231 m2, p.č. 253/14, 
zahrada, o výměře 20401 m2, p.č. 254/4, ostatní plocha, o výměře 363 m2, p.č. 254/6, 
ostatní plocha, o výměře 65 m2 vše v k.ú. Pavlovice u Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor sociálních věcí a školství:

Společnost VIDA – Domov pro seniory, s.r.o., IČ: 03331300, se sídlem Lipník nad Bečvou 
VI – Loučka 23, má zájem zřídit a provozovat v areálu v Pavlovicích zařízení sociálních 
služeb – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Jmenovaná společnost byla 
zapsána do obchodního rejstříku dne 26. 8. 2014, jednatelky společnosti jsou paní Mgr. Marie 
Vinklerová a paní Zina Dadlíková, základní kapitál společnosti činí 2 000,- Kč. 

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, 
přičemž toto oprávnění vzniká rozhodnutím krajského úřadu o registraci. Krajský úřad vydá 
rozhodnutí o registraci, prokáže-li žadatel, že splňuje podmínky uvedené v  zákoně                 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedním z podkladů, 
které je nutné k žádosti o registraci předložit, je i plán finančního zajištění sociálních služeb. 

Provozování Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem je ekonomicky náročnou 
záležitostí. I přes skutečnost, že jednatelky společnosti dle ústního sdělení nepředpokládají 
finanční spoluúčast města Přerova na provozu domova, nelze vyloučit možnost finanční tísně 
(nevyrovnaného rozpočtu) společnosti. Navíc v roce 2015 dochází k přechodu kompetencí 
financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na kraje. Dle  
informací odboru si Olomoucký kraj pro rok 2015 vytvořil síť stávajících registrovaných 
sociálních služeb, které by měly být v tomto roce finančně podpořeny. Neboli otázka reálnosti 
a výše finančního zdroje ve formě státní dotace je diskutabilní. Příjmy od uživatelů (důchody 
a příspěvky na péči) nepokryjí nákladné poskytování sociální služby. Zdroje od rodinných 
příslušníků a obcí, kde mají (měli) uživatelé trvalý pobyt, jsou založeny na základě 
dobrovolnosti. Odboru sociálních věcí a školství rovněž nejsou známy možné zdroje, z 
kterých by společnost uhradila odkup předmětného nemovitého majetku. 

Odbor ekonomiky:

Odbor ekonomiky souhlasí s pronájmem a následným prodejem zámku Pavlovice. 
Dlouhodobě je tento majetek považován pro statutární město Přerov za nepotřebný. Jeho 
prodejem město ušetří nemalé prostředky na údržbu, které  průběžně vynakládá, ale i budoucí 
výdaje na celkovou rekonstrukci. Současné výdaje na údržbu  byly částečně kompenzovány 
nájmem placeným  nájemcem. Příjmy z prodeje by naopak mohly sloužit k údržbě jiného 
majetku města. Doporučujeme, aby se navrhovaný odkup realizoval v co nejdříve možném 
termínu. Z předloženého materiálu je patrné, že budoucí nájemce (vlastník) objektu bude 
požadovat finanční spoluúčast města na provozované službě. Doporučujeme vyjádření 
příslušného odboru, že se s případným příspěvkem počítá (nepočítá)  a je (nebo není) v 
souladu s programem o poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:



Vzhledem k nezbytnosti zajištění oprav (uvedených v příloze 1) z titulu vlastníka předmětné 
nemovitosti a především výše nákladů na zajištění těchto jmenovitých akcí za oddělení ITS 
doporučujeme úplatný převod celého areálu Domova A. Skeneho. Nájemní smlouva tento 
problém neřeší, neboť povinnost oprav zůstává na vlastníkovi nemovitostí. Je proto jedno 
jestli je uzavřena s Olomouckým krajem anebo tímto novým subjektem. Pouze přímý prodej 
pomůže statutárnímu městu zbavit se závazku oprav, které jsou vzhledem k fyzickému stavu 
objektu v horizontu nejbližších let pro zachování provozu Domova nezbytné.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záměry statutárního města Přerova - nájem a úplatný převod 
nemovitých věcí uvedených v návrhu usnesení na 98. schůzi konané dne 10.9.2014. O 
výsledku jednání Rady města Přerova bude Zastupitelstvo města Přerova informováno na 
zasedání ústně předkladatelem.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. st. 120, zastavěná plocha nádvoří, o výměře 255 m2, jehož součástí je stavba 

bez č.p./č.e, obč.vyb., p.č. st. 122, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 910 m2, jehož 
součástí je stavba č.p. 95, obč.vyb. příslušná k části obce Pavlovice u Přerova, p.č. st. 123, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 56 m2, p.č. st. 124, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 1442 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, obč.vyb., p.č. st. 125, zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. 253/1, ostatní 

plocha, o výměře 39231 m2, p.č. 253/14, zahrada, o výměře 20401 m2, p.č. 254/4, ostatní 

plocha, o výměře 363 m2, p.č. 254/6, ostatní plocha, o výměře 65 m2 vše v k.ú. Pavlovice u 
Přerova tvoří soubor nemovitostí užívaných příspěvkovou organizací Domov Alfreda 
Skeneho v Pavlovicích, která je zřízena Olomouckým krajem. Tato příspěvková organizace 
poskytuje v domově sociální služby vymezené v § 35 a § 49 zákona č. 108/2006 SB. o 
sociálních službách v platném znění, kdy prostřednictvím těchto sociálních služeb je seniorům 
se sníženou soběstačností poskytována individuální podpora a pomoc.
Uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova a zmíněná příspěvková 
organizace je užívá na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 7.4.2003 ve znění dodatků na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu je provozování domova 
důchodců.
Společnost VIDA - Domov pro seniory s.r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou VI - Loučka 23, 
751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 03331300 se obrátila na statutární město Přerov se žádostí o 
nájem a budoucí koupi nemovitostí tvořících areál domova pro seniory v Pavlovicích. 
Společnost by měla zájem poskytovat sociální služby pro seniory a zdravotně postižené osoby 
dle zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kdy služby by byly zaregistrovány Olomouckým 
krajem. V současnosti není společnost registrovaná k oprávnění poskytovat sociální služby. 
Dále má společnost v úmyslu rozšířit pečovatelskou a ošetřovatelskou službu a zřízení 
Domova se zvláštním režimem - a to zejména pro osoby s návykem na alkohol. Tento projekt 
- je dle názoru žadatele - životaschopný a do budoucna budou tyto služby stále více 
vyhledávané. Sociální služby, které chce společnost v prostorách domova poskytovat budou 
mít působnost na ORP Přerov, ORP Lipníka nad Bečvou. Společnost má zájem uzavřít 
nájemní smlouvu na dobu určitou min. 5 let. Zároveň společnost požádala o uzavření smlouvy 



o budoucí kupní smlouvě, s tím, že by nemovitosti po uplynutí doby nájmu odkoupila. Dle 
sdělení společnosti mají plnou podporu Olomouckého kraje, kdy Olomoucký kraj přislíbil, že 
v případě schválení uzavření nájemní smlouvy by rozhodl o zrušení registrace pro sociální 
službu v domově své příspěvkové organizaci a společnost VIDA - Domov pro seniory s.r.o. 
by neprodleně požádala o vydání rozhodnutí o registraci oprávnění k poskytování sociálních 
služeb.
Odbor správy majetku pro informaci uvádí, že Zastupitelstvo města Přerova na 24. zasedání 
dne 16.6.2014 neschválilo záměr převodu zřizovatelských funkcí Olomouckého kraje k 
příspěvkové organizace Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova na statutární město 
Přerov a uložilo náměstkům primátora p. Michalu Záchovi a Mgr. Dušanu Hluzínovi 
vyjednávat s Olomouckým krajem o převodu nemovitého majetku v areálu domova do 
vlastnictví Olomouckého kraje. V současné době stav nemovitého majetku v areálu domova 
vyžaduje opravy uvedené v příloze č. 1, kdy předpokládané náklady mnohonásobně 
překračují příjem z nájmu. 
Na 98. schůzi Rady města Přerova dne 10.9.2014 byl předložen záměr nájmu a úplatného 
převodu nemovitých věcí tvořících areál užívaný jako domov důchodců - Domov Alfreda 
Skeneho v Pavlovicích. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvlášť významný záměr, je záměr 
nájmu a převodu uvedených nemovitých věcí předkládán k projednání Zastupitelstvu města 
Přerova. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán záměr nájmu a úplatného převodu 
nemovitostí, tvořících areál užívaný jako domov důchodců - Domov Alfreda Skeneho v 
Pavlovicích, kdy žadatel prozatím oprávněn poskytovat sociální služby. Žadatel má 
zájem nemovitosti užívat nejprve na základě nájemní smlouvy na dobu určitou 5 let a 
uzavření budoucí kupní smlouvy.


