
Pořadové číslo:  33/5 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 10.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Dostavba domova pro seniory-pavilon G 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje investiční záměr přípravy akce "Dostavba domova pro seniory-pavilon G" 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 142 558,1 - 4 500,0 138 058,1 

 025 Projektové dokumentace 

(investice) 

22 062,4 + 4 500,0 26 562,4 

 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 4 500 000 Kč. Na vypracování příslušných projektových dokumentací 

budou použity prostředky rezervy původně vyčleněné na samostatný parkovací systém za nádražím. 

Při rozhodování je třeba vzít v úvahu nejen výdaje spojené s realizací pavilonu, ale také budoucí 

provozní výdaje, které budou každoročně odčerpávat z rozpočtu města částku ve výši několika milionů 

korun. V této souvislosti by bylo vhodné doplnit informaci, kolik lůžek ve vlastních domovech pro 

seniory nebo domovech se zvláštním režimem mají minimálně ostatní bývalá okresní města 

olomouckého kraje (včetně Olomouce) spolu s výší ročního příspěvku z rozpočtu města. 

 

 

 



Odbor sociálních věcí a školství 

doporučuje Radě města Přerova schválit usnesení v navrhovaném znění. Vzhledem k demografickému 

vývoji a prodlužujícímu se věku dožití je současná kapacita Domova pro seniory pro město Přerov 

nedostačující. Dostavba pavilonu G by významným způsobem umožnila uspokojit požadavky 

obyvatel zachovat pobyt ve svém městě. A to i přes fakt, že současným trendem v sociální oblasti  

je podpora zejména terénních služeb a s tím související umožnění setrvání seniorů v domácím 

prostředí po co nejdelší dobu. 

Navýšení kapacity služby domov pro seniory v Přerově je součástí jednoho z cílů Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb na území města Přerova pro období let 2016 – 2019 – pracovní 

skupina Senioři, cíl 1, opatření 1.1. 

V případě realizace dostavby domova pro seniory bude nutné pro přiznání účelové dotace  

na poskytování dané sociální služby ze státního rozpočtu (prostřednictvím krajského úřadu) projednat 

s Olomouckým krajem navýšení jednotek služby a jejich potřebnost. Dle nastavených kritérií 

Olomouckého kraje je nutné rovněž velmi detailně (formou analýzy) prokázat způsob, jakým byla 

potřebnost zjišťována. Rozhodnutí Olomouckého kraje o přiznání dotace na navýšenou kapacitu 

domova nelze v této chvíli predikovat.  

Náklady na jedno lůžko jsou dle skutečnosti roku 2016 ve výši cca 501.200 Kč/rok  

tj. 41.766 Kč/měsíc. Tato částka je z 54 % pokryta tržbami od uživatele (ubytování, strava, příspěvek 

na péči a platby zdravotní pojišťovny). Vzhledem k zákonnému navýšení mzdových nákladů,  

ke kterému došlo v průběhu letošního roku, provozní náklady za rok 2017 budou ještě vyšší. 

 

V současné době se zároveň také projednává navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem 

prostřednictvím poskytovatele, který má záměr poskytovat tuto službu v objektu Chemoprojekt  

s nezanedbatelnou kapacitou cca 100 lůžek. I v souvislosti s tímto záměrem je nutné počítat  

se zvýšenými náklady v rozpočtu města. V případě realizace poskytování služby domov se zvláštním 

režimem v objektu Chemoprojekt doporučujeme v případě dostavby pavilonu G se zaměřit  

na navýšení kapacity služby domov pro seniory (neboť kapacita služby domov se zvláštním režimem 

již bude navýšena v objektu Chemoprojekt). 

 

 

V rámci dostavby pavilonu G se počítá také se záměrem poskytování pobytové odlehčovací služby.  

Podpora zajištění odlehčovací služby je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  

na území města Přerova pro období let 2016 – 2019, pracovní skupina Senioři, cíl 2.1 a pracovní 

skupina Osoby se zdravotním postižením, cíl 2.2.  Pro přiznání účelové dotace na poskytování této 

sociální služby z rozpočtu státu je nutné realizovat jednání s Olomouckým krajem. V případě této 

služby však jednání bude složitější, protože služba není dosud zahrnuta v Síti sociálních služeb 

Olomouckého kraje. Opět bude nutné doložit vypovídající analýzu zjištěné potřebnosti služby. Z praxe 

je nám známo, že zařazení nové služby do sítě služeb je velmi nesnadné. Odlehčovací služba  

je finančně nákladná. Průměrná úhrada uživatele za jeden měsíc pobytu činí okolo 19 200,- Kč, je 

velmi pravděpodobné dofinancování z rozpočtu města 

 

Odbor řízení projektů a investic 

Odd. PZD uvádí, že vzhledem k výši předpokládané hodnoty bude nutno zhotovitele projektové 

dokumentace soutěžit dle zákona č. 134/216 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s tím samozřejmě 

souvisí i delší časová příprava a náročnost procesních úkonů administrace VZ. Nezbytnou součástí 

přípravy zadávacího řízení věcným gestorem je nutné ošetření případných autorských práv z již 

vyhotovených objemových studií, či případně jiných dokumentů, které požívají ochrany práva 

autorského.  

 

Oddělení investic požádalo odbor  ekonomiky rozpočtovým opatřením  dne  11.10.2017 o posílení 

výdajového rozpočtu na projektové dokumentace (investice). Pro přípravu celého záměru je nutno 

zpracovat příslušné projektové dokumentace, jejichž hodnota je odhadována dle sazebníku  

projektových prací UNIKA 2017 na 4,5 mil. Kč. Investičně se celý záměr pohybuje ve výši 160 mil. 

Kč, včetně 15% DPH.  



Výbor pro plán rozvoj, investice a dopravu 

VPRID/40/02/2017 záměr „Dobudování areálu domova pro seniory - Pavilon G“ 

VPRID doporučuje ZM schválit záměr přípravy akce „Dostavby domova pro seniory – pavilonu G“. 

Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  

 

Sociální služby města Přerova 

SSMP doporučují schválit navrhované usnesení. SSMP evidují k 23. 10. 2017 celkem 904 žádostí o 

umístění do domova pro seniory, přičemž 341 žadatelů splňuje stávající podmínky schválené Radou 

města Přerova pro přijetí do domova pro seniory. Předpokládané náklady v roce 2017 činí 43 616 

500,- Kč (v průměru na jednoho klienta 531 908,- Kč), přičemž příspěvek na provoz (včetně odpisů) 

od zřizovatele pro letošní rok činí 22.37 % (na jednoho klienta 106 320,- Kč). Zvýšením kapacity 

dojde ke snížení průměrných nákladů na jednoho klienta (společná recepce, společný management a 

vnitřní správa). 

 

Důvodová zpráva: 

V rámci přípravy realizace Domova pro seniory (DS) v ul. Kabelíkově bylo, vzhledem k celkové výši 

investice, rozhodnuto představiteli města Přerova v roce 2005 o realizaci ve dvou etapách. První etapa 

zahrnující přestavbu pavilonů A-F s kapacitou 81 lůžek byla dokončena v roce 2008. Vyčleněním 

pavilonu G do druhé etapy však musely být v rámci 1. etapy vybudovány provozy nezbytné pro 

funkční provoz DS, které byly původně součástí pavilonu G (úsek prádelny, část provozních skladů, 

prostory pro rehabilitaci, resp. fyzioterapii). Tyto byly vybudovány v pavilonech A, D, E, částečně C. 

  

V roce 2012 byla dokončena studie dostavby pavilonu G, který je řešen jako třípodlažní objekt. 1.NP 

obsahuje technické provozy a další 2NP jsou situovány ubytovací pokoje klientů. Celková kapacita 

pavilonu G je včetně odlehčovací služby 68 lůžek (33 pokojů/2 lůžka + 1 pokoj/2lůžka).  

  

12.9. 2017 proběhlo jednání za účasti paní zastupitelky Tomaníkové, náměstka pana Bc. Navrátila, 

ředitelky Sociálních služeb města Přerova paní Žouželkové zástupců odboru rozvoje a odboru 

projektového řízení a investic a zpracovatele studie z roku 2012. Závěrem tohoto jednání bylo 

připravit projekčně dostavbu areálu domova důchodců v kontextu zpracované studie a navržených 

úspor a předložit záměr zastupitelstvu v listopadu 2017. Ředitelka SSMP navrhla zvýšit kapacitu lůžek 

na 72 + 4 lůžka odlehčovací služby (tzn. 36 pokojů/2 lůžka + 2 pokoje/2 lůžka). Dále z podstatných 

úspor bylo navrženo, že bude zachován dodavatelský způsob zajištění stravy školní jídelnou a 

ponechat prádelnu v pavilonu E ve stávajícím stavu a zavést dvousměnný provoz. 

  

Vlastní novostavba pavilonu G včetně vybavení je dle studie se zahrnutím navržených úspor a 

přepočtem obestavěného prostoru pavilonu G dle cenového ukazatele stavebních prací 2017 ve výši 

135,7 mil. Kč bez DPH. Je nutno upravit a navázat venkovní objekty a úpravy prostranství areálu ve 

výši 1 mil. Kč a rozšířit areálové rozvody sítí v částce 1,9 mil. Kč. Tzn. celkově jsou náklady 

předpokládány ve výši 138,6 mil. Kč- s 15% DPH 160 mil. Kč. Předpokládané provozní náklady 

činí 36,5 mil Kč (platí pro rok 2018). Předpokládaný podíl zřizovatele (při stávajících cenách a 

dotacích) je 19,3 %.  
Záměr projednal i Výbor pro rozvoj, investice a dopravu na svém 40. jednání dne 9.10.2017 s kladným 

doporučením - viz vyjádření dotčených odborů a organizací. 

  

Je nutné provést změnu územního rozhodnutí z roku 2002 a vypracovat příslušné projektové 

dokumentace. Dle ceníku Unika je třeba počítat s částkou na projekty 4,5 mil Kč vč. DPH. 

  

Co se týká spolufinancování akce prostřednictvím dotačních titulů, tak se nabízí program Ministerstva 

práce a sociálních věcí na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb v letech 

2016-2020 – viz výtah v příloze.  



Nastavení hodnoty ukazatele cíle se opírá o parametr předpokládané výše finančních prostředků na 

vznik nového lůžka 1 580 000 Kč (+15% DPH) s mírou spolufinancování účastníka programu ve výši 

25 % a ekonomickou životností 20 let. Zohledněn je demografický vývoj obyvatelstva věkové kohorty 

65+ a stávající kapacita lůžek. Mezi obecnou podmínku programu patří i to, že realizace akcí musí být 

dokončena nejpozději do konce r. 2020. 

  

Podíl nákladů přípravy a zabezpečení akce nesmí přesáhnout 10% z celkových výdajů akce (vč. DPH), 

stanovených v řídícím dokumentu. Do podílu se započítávají výdaje na technický dozor investora, 

autorský dozor, BOZP a všechny stupně projektové dokumentace, vyjma dokumentace skutečného 

provedení, která je součástí smlouvy o dílo na realizaci akce.  

  

Podíl nákladů inženýrských sítí venkovních komunikací oplocení terénních a sadových úprav nesmí 

přesáhnout 10% z celkových výdajů akce (vč DPH) stanovených v řídícím dokumentu.  

  

Z předpokládaných nákladů na stavbu vlastního pavilonu 135,7 mil vychází náklady na 1 lůžko (při 

počtu 72) 1.884.000,-Kč, tzn. limit je překročen. Překročení maximálního limitu parametrů, 

označuje neuznatelný výdaj, který by nebyl započítán do 25% uznatelných výdajů hrazených ze 

zdrojů města.  
Nepříznivým údajem je zvyšující se, z roku na rok, index stáří. V roce 2015 v Přerově na 100 dětí 

ve věku do 14 let připadlo 154 seniorů nad 65 let, zatímco za ČR, jako celek, je index stáří 117 (tj. 

na 100 dětí je v populaci 117 důchodců). 

  

Počet seniorů 65+ na území města Přerova k 31. 12. 2015 9 340 

Počet seniorů 70+ na území města Přerova k 31. 12. 2015 6 188 

  

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014- 2020 

plánuje dostavbu domova pro seniory. Tato aktivita naplňuje prioritu 3.2 Sociální oblast, bezpečnost a 

zdraví obyvatel, opatření 3.2.1. Rozšíření kapacity, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb 

vedoucích k sociální inkluzi. Zásobník projektových záměrů obsahuje všechny aktivity, které město a 

jiné subjekty potřebují a hodlají v určitém časovém období realizovat. V zásobníku je záměr dostavby 

domova pro seniory stále uveden. 

  

Dostavbou domova pro seniory-pavilonem G se zabývala Rada města Přerova na své 80. schůzi dne 

2.11.2017 a přijala následující usnesení: 

  

3264/80/5/2017 Dostavba domova pro seniory-pavilon G 
  

Rada města Přerova po projednání: 

  

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit investiční záměr přípravy akce "Dostavba 

domova pro seniory-pavilon G" 

  

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

   

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 142 558,1 - 4 500,0 138 058,1 

 025 Projektové dokumentace 

(investice) 

22 062,4 + 4 500,0 26 562,4 

  

  

3. ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit projektovou přípravu uvedeného záměru v bodě 1 

za podmínky zajištění finančního krytí.  

 

 


