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l.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje nabýt do majetku Města Žatce, IČ 00265781 nemovitost
pozemek zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 1026 o výměře 908 m2 v k. ú. Žatec, jehož součástí je
stavba č. p. 855, bydlení, z majetku SJM ing. Pavla Humla a Nataši Humlové, bytem
Osvoboditelů 2002, Žatec podíl o velikosti ½ nemovitostí a z majetku SJM Ing. arch. Jiřího
Vaníčka a Lenky Vaníčkové, bytem Budovatelů 929, Podbořany podíl o velikosti ½ nemovitostí,
zaps. na LV č. 2918, za kupní cenu do maximální výše 5.382.810,00 Kč a současně schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní v termínu nejpozději do 60 dnů ode dne schválení
Zastupitelstvem města Žatce v předloženém znění.
2.
Zdůvodnění:
Rada města Žatce usnesením č. 91/17 doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit nabýt do
majetku Města Žatce, IČ 00265781 nemovitost pozemek zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 1026
o výměře 908 m2 v k. ú. Žatec, jehož součástí je stavba č. p. 855, bydlení, z majetku SJM ing.
Pavla Humla a Nataši Humlové, bytem Osvoboditelů 2002, Žatec podíl o velikosti ½ nemovitostí
a z majetku SJM Ing. arch. Jiřího Vaníčka a Lenky Vaníčkové, bytem Budovatelů 929, Podbořany
podíl o velikosti ½ nemovitostí, zaps. na LV č. 2918, za kupní cenu 5.382.810,00 Kč a současně
doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní v
termínu nejpozději do 60 dnů ode dne schválení Zastupitelstvem města Žatce v předloženém
znění.
Na jednání RM konaném dne 23.01.2017 byla předložena informace, přítomen ředitel PO Mgr.
Antoni – viz příloha
Stručné shrnutí:
 PO řeší dlouhodobě nedostatek prostor pro zkvalitňování svých pobytových služeb -



Domov pro seniory (dále „DS“) a Domov se zvláštním režimem – odd. péče o osoby trpící
Alzheimerovou chorobou a dalšími typy tzv. stařeckých demencí (dále „DZR“).
Výzva IROP č. 49 - MMR ČR – (dále jen „Výzva“) plně umožňuje nákup nemovitostí a
jejich plné vybavení.
Podmínka – současně: ANO ve stávajících pobytových provozech zkvalitnění služby, NE
navýšení kapacity.

Výzva IROP číslo 49 „Deinstitucionalizace sociálních služeb pro účely sociálního začleňování
II.“
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih
Termín podání žádostí: 31.05.2017
Celková alokace: 1 300 000 000,00 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000,00 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000,00 Kč
Realizace projektu ukončena nejpozději 31. 12. 2022
Doba udržitelnosti – 5 let ! od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP
Výzva – již opakovaná, není předpoklad dalšího kola
Oprávnění žadatelé – mj. obce
Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku.
Financováno: zázemí pro sociální služby definované a popsané zákonem o sociálních službách →
z cílových skupin výzvy připadá v úvahu pouze domov se zvláštním režimem.
Projekt konzultován s Regionální rozvojovou agenturou (dále jen „RRA“)
Struktura financování v případě obce – žadatele o dotaci
EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj)
státní rozpočet
příjemce

85 % z celkových způsobilých výdajů
5 % z celkových způsobilých výdajů
10 % z celkových způsobilých výdajů

AKTUÁLNĚ:
Název „Centrum Šafaříkova v Žatci“
Vypracován znalecký posudek ve věci odhadu ceny nemovitosti č. 758-06/17 ze dne 26.01.2017
– k nahlédnutí na odboru rozvoje a majetku města ( dále jen „ORMM“)
Jednáno se současnými majiteli nemovitosti dne 02.02.2017 – vedení Města
cena dle znaleckého posudku
č. 758-06/17 ze dne 26.01.2017

požadavek majitelů

budova čp. 855
zděná stodola
stavební pozemek
trvalé porosty

5 382 810,00 Kč
3 971 949,00 Kč
717 054,60 Kč
683 578,70 Kč
10 226,30 Kč
5 382 810,00 Kč

Daň z nabytí nemovitých věcí - od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí
vlastnického práva k nemovité věci územním samosprávním celkem – viz ust. § 6 odst. 1 písm. c)
zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Povinné přílohy žádosti o podporu (mimo jiné):
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu - lze smlouvu o
smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti,
který bude předmětem projektu.
V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů (formou Žádosti o změnu projektu) výpis z
katastru nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření.
Předpokládané náklady projektu:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení
Náklady na celkovou rekonstrukci
Nákup nemovitosti

300 000,00 Kč
20 000 000,00 Kč
max. 5 382 810,00 Kč

Pořízení vybavení budovy a zázemí

3 000 000,00 Kč

Vedlejší aktivity (včetně studie proveditelnosti) –
vypočítáno 15% z celkových způsobilých výdajů
Zpracování studie proveditelnosti
Zpracování žádosti o dotaci

4 200 000,00 Kč
150 000,00 Kč

je uznatelná vedlejší
aktivita
je uznatelná hlavní
aktivita
je uznatelná hlavní
aktivita
je uznatelná hlavní
aktivita
je uznatelná vedlejší
aktivita
je uznatelná vedlejší
aktivita – částečně
(studie ano)

Způsobilé výdaje pro hlavní aktivitu projektu: ( konzultováno s RRA)
Nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit jako zázemí pro poskytování sociálních
služeb definovaných a popsaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - pořizovací
cena max. do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem
Nákup pozemku (kolem stavby) - pořizovací cena max. do výše ceny zjištěné znaleckým
posudkem
Pořízení vybavení budovy a zázemí pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na
poskytování služeb – kvalifikovaný odhad: 3 000 000,- Kč (určí přesně projekt a studie
proveditelnosti)
Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých
výdajů projektu;
na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých
výdajů projektu
Vedlejší aktivity zahrnují:
• demolice budov v areálu původního objektu, ve kterém probíhala ústavní péče před procesem
transformace, demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu,
• demolice staveb na místě realizace projektu
• zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky),
• parkovací stání nezbytné pro provoz zařízení,
• příjezdové komunikace v areálu zařízení,
• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
• projektová dokumentace stavby, EIA,
• studie proveditelnosti,
• osobní náklady manažera projektu,

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích
a výběrových řízení),
• povinná publicita
• nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení ovládaní pořízeného
vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení).
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2022.
Předpokládaný rámcový harmonogram (po konzultaci s RRA)
květen 2017
prosinec 2017
leden 2018 - březen 2018

duben 2018 - září 2019
červenec 2019 - říjen 2019
listopad 2019

- podání žádosti o dotaci
- vyhodnocení žádosti o dotaci
- návrh smlouvy o poskytnutí dotace ze
strany dotačního úřadu
- nákup nemovitosti, kupní smlouva
- vklad do katastru nemovitostí,
- podpis smlouvy s poskytovatelem
dotace (po vkladu do katastru
nemovitostí)
- současně výběrové řízení na dodavatele
stavby
- realizace rekonstrukce
- zařizovací předměty,
- soutěž a vybavení,
- instalace
- zahájení provozu „Centra
Šafaříkova“

Projekt podléhá pravidlům veřejné podpory - služba obecného hospodářského zájmu
Změny ve vztahu k PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (dle sdělení
ředitele) :
 "Centrum Šafaříkova" umožní domovu nabízet kvalitní jednolůžkové pokoje, o které je
enormní zájem (dvoulůžkové pokoje přestávají být vnímány jako standard v situaci, kdy na
pokoji jsou ubytováni "dva cizí lidé";
 celková kapacita "Domova se zvláštním režimem" zůstane zachována s tím, že realizací
projektu k výzvě č. 49 získáme celkem 18 jednolůžkových pokojů pro Domov se zvláštním
režimem. Nyní jsou takové pokoje pouze dva;
 nenavyšování kapacity Domova se zvláštním režimem je nepřekročitelnou podmínkou této
výzvy;
 v případě, že to projekt a realizace Výzvy umožní, přesuneme do nového objektu některé
provozy Domova tak, abychom získali nové pokoje pro klienty v Domově pro seniory - podle
zájmu klientů by byly vytvořeny buď jednolůžkové, nebo manželské (dvoulůžkové) pokoje,
předpokládáme vznik jednoho až dvou těchto pokojů – poptávka je - nabízeny jako
nadstandard za zvýšenou cenu
 financování Centra Šafaříkova by nemělo vést k navýšení žádosti o příspěvek zřizovatele,
zvýšené náklady (provoz budovy, personál) budou pokryty dotacemi na sociální služby
(kraj/stát) a zvýšenými výnosy ("dražší" protože komfortnější pokoje) z úhrad od klientů
Domova – tzn. nabízeny jako nadstandard za zvýšenou cenu

Stanovisko odboru OSV
Doba udržitelnosti projektu 5 let, poté bude možné využití dalších prostror Centrum Šafaříkova
pro celkové záměry organizace → zvyšování počtu jednolůžkových pokojů se současným
zachováním potřebné kapacity služby pro Město.
Výzva IROP č. 49 je jedinečnou a zřejmě neopakovatelnou možností rozšířit areál PO tak, aby
mohla nabízet vyšší kvalitu - jednolůžkové bytové jednotky - kterou stále více poptává současná
a nastupující generace seniorů a jejich rodinných příslušníků.
Projekt je postaven tak, aby ani do budoucna výrazně nezatěžoval rozpočet města.
Usnesením ZM č. 469/16 ze dne 19.12.2016 bylo schváleno snížení příspěvku zřizovatele PO
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci o 2 000 000,00 Kč - zapojeno do rozpočtu
města přímo na investiční akci Domov pro seniory – výměna oken a zateplení fasády.
Ředitel PO má koncepci dalšího rozvoje organizace, kterou v reálném čase realizuje.
Stanovisko ORMM
Na projektové dokumentace byly schváleny finanční prostředky ZM usn. č. 452/16 ze dne
19.12.2016 v návrhu investic a oprav pro rok 2017.
Po schválení zastupitelstvem města nabytí nemovitosti pozemek zastavěná plocha a nádvoří st. p.
č. 1026 o výměře 908 m2 v k. ú. Žatec, jehož součástí je stavba č. p. 855 Žatec, osloví ORMM
ateliér Huml & Vaníček, ateliér pro architekturu a projektování staveb s žádostí o vypracování
projektové dokumentace a to z důvodu, že již předchozí úpravy a rekonstrukci DPS (je znalý
provozu) projektoval jejich ateliér a současně i podrobně zná předmětnou nemovitost, pro kterou
se bude zpracovávat PD.
Vzhledem k tomu, že současný vlastník objektu čp. 855 Žatec zvažuje, že si ponechá ve
vlastnictví přilehlou stodolu vč. pozemku + přístup, neuvedl ORMM v usnesení kupní cenu - bylo
by z kupní ceny odečteno. Toto rozhodnutí bude známé v pondělí dopoledne.
Vzhledem k předpokládanému termínu přidělení dotace budou finanční prostředky na nákup
uvedené nemovitosti řešeny v rámci rozpočtu na rok 2018, případně samostatným materiálem
předloženým do RM a ZM.
Na základě konzultace dne 7.2.2017 s ing. Palánem, zástupcem společnosti Centrum pro
regionální rozvoj České republiky, bylo zjištěno, že uznatelným nákladem kupní ceny by měla být
cena obvyklá, tj. 4.250.000,00 Kč, do žádosti a rozpočtu máme uvést pořizovací cenu (kupní
cenu). Tato informace nebyla známa při jednání rady města dne 6.2.2017. Na základě uvedené
informace probíhají s vlastníky nemovitosti další jednání.
Podle metodických pokynů je příjemce dotace povinen doložit před podpisem smlouvy o dotaci
aktuální znalecký posudek (ne starší 6 měsíců) ze kterého bude vycházeno při určení výdajů na
nákup nemovitosti.
Transformační plán, který je povinnou přílohou o dotaci bude zastupitelstvu předložen na dalším
jednání, tj. 27.3.2017.
3.
Přílohy
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Materiál z RM 23. 1. 2017 – informace – „Výzva IROP č. 49 – možnost rozvoje PO Domov pro
seniory a Pečovatelská služba v Žatci“
Situační plánek s vyznačením polohy objektu č.p. 855
Prověřovací studii využití objektu č.p. 855
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a z majetku SJM Ing. arch. Jiřího Vaníčka a Lenky Vaníčkové, bytem Budovatelů 929, Podbořany
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doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní v
termínu nejpozději do 60 dnů ode dne schválení Zastupitelstvem města Žatce v předloženém
znění.
Na jednání RM konaném dne 23.01.2017 byla předložena informace, přítomen ředitel PO Mgr.
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Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku.
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cena dle znaleckého posudku
č. 758-06/17 ze dne 26.01.2017

požadavek majitelů

budova čp. 855
zděná stodola
stavební pozemek
trvalé porosty

5 382 810,00 Kč
3 971 949,00 Kč
717 054,60 Kč
683 578,70 Kč
10 226,30 Kč
5 382 810,00 Kč

Daň z nabytí nemovitých věcí - od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí
vlastnického práva k nemovité věci územním samosprávním celkem – viz ust. § 6 odst. 1 písm. c)
zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Povinné přílohy žádosti o podporu (mimo jiné):
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu - lze smlouvu o
smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti,
který bude předmětem projektu.
V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů (formou Žádosti o změnu projektu) výpis z
katastru nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření.
Předpokládané náklady projektu:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení
Náklady na celkovou rekonstrukci
Nákup nemovitosti

300 000,00 Kč
20 000 000,00 Kč
max. 5 382 810,00 Kč

Pořízení vybavení budovy a zázemí

3 000 000,00 Kč

Vedlejší aktivity (včetně studie proveditelnosti) –
vypočítáno 15% z celkových způsobilých výdajů
Zpracování studie proveditelnosti
Zpracování žádosti o dotaci

4 200 000,00 Kč
150 000,00 Kč

je uznatelná vedlejší
aktivita
je uznatelná hlavní
aktivita
je uznatelná hlavní
aktivita
je uznatelná hlavní
aktivita
je uznatelná vedlejší
aktivita
je uznatelná vedlejší
aktivita – částečně
(studie ano)

Způsobilé výdaje pro hlavní aktivitu projektu: ( konzultováno s RRA)
Nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit jako zázemí pro poskytování sociálních
služeb definovaných a popsaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - pořizovací
cena max. do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem
Nákup pozemku (kolem stavby) - pořizovací cena max. do výše ceny zjištěné znaleckým
posudkem
Pořízení vybavení budovy a zázemí pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na
poskytování služeb – kvalifikovaný odhad: 3 000 000,- Kč (určí přesně projekt a studie
proveditelnosti)
Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých
výdajů projektu;
na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých
výdajů projektu
Vedlejší aktivity zahrnují:
• demolice budov v areálu původního objektu, ve kterém probíhala ústavní péče před procesem
transformace, demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu,
• demolice staveb na místě realizace projektu
• zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky),
• parkovací stání nezbytné pro provoz zařízení,
• příjezdové komunikace v areálu zařízení,
• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
• projektová dokumentace stavby, EIA,
• studie proveditelnosti,
• osobní náklady manažera projektu,

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích
a výběrových řízení),
• povinná publicita
• nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení ovládaní pořízeného
vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení).
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2022.
Předpokládaný rámcový harmonogram (po konzultaci s RRA)
květen 2017
prosinec 2017
leden 2018 - březen 2018

duben 2018 - září 2019
červenec 2019 - říjen 2019
listopad 2019

- podání žádosti o dotaci
- vyhodnocení žádosti o dotaci
- návrh smlouvy o poskytnutí dotace ze
strany dotačního úřadu
- nákup nemovitosti, kupní smlouva
- vklad do katastru nemovitostí,
- podpis smlouvy s poskytovatelem
dotace (po vkladu do katastru
nemovitostí)
- současně výběrové řízení na dodavatele
stavby
- realizace rekonstrukce
- zařizovací předměty,
- soutěž a vybavení,
- instalace
- zahájení provozu „Centra
Šafaříkova“

Projekt podléhá pravidlům veřejné podpory - služba obecného hospodářského zájmu
Změny ve vztahu k PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (dle sdělení
ředitele) :
 "Centrum Šafaříkova" umožní domovu nabízet kvalitní jednolůžkové pokoje, o které je
enormní zájem (dvoulůžkové pokoje přestávají být vnímány jako standard v situaci, kdy na
pokoji jsou ubytováni "dva cizí lidé";
 celková kapacita "Domova se zvláštním režimem" zůstane zachována s tím, že realizací
projektu k výzvě č. 49 získáme celkem 18 jednolůžkových pokojů pro Domov se zvláštním
režimem. Nyní jsou takové pokoje pouze dva;
 nenavyšování kapacity Domova se zvláštním režimem je nepřekročitelnou podmínkou této
výzvy;
 v případě, že to projekt a realizace Výzvy umožní, přesuneme do nového objektu některé
provozy Domova tak, abychom získali nové pokoje pro klienty v Domově pro seniory - podle
zájmu klientů by byly vytvořeny buď jednolůžkové, nebo manželské (dvoulůžkové) pokoje,
předpokládáme vznik jednoho až dvou těchto pokojů – poptávka je - nabízeny jako
nadstandard za zvýšenou cenu
 financování Centra Šafaříkova by nemělo vést k navýšení žádosti o příspěvek zřizovatele,
zvýšené náklady (provoz budovy, personál) budou pokryty dotacemi na sociální služby
(kraj/stát) a zvýšenými výnosy ("dražší" protože komfortnější pokoje) z úhrad od klientů
Domova – tzn. nabízeny jako nadstandard za zvýšenou cenu

Stanovisko odboru OSV
Doba udržitelnosti projektu 5 let, poté bude možné využití dalších prostror Centrum Šafaříkova
pro celkové záměry organizace → zvyšování počtu jednolůžkových pokojů se současným
zachováním potřebné kapacity služby pro Město.
Výzva IROP č. 49 je jedinečnou a zřejmě neopakovatelnou možností rozšířit areál PO tak, aby
mohla nabízet vyšší kvalitu - jednolůžkové bytové jednotky - kterou stále více poptává současná
a nastupující generace seniorů a jejich rodinných příslušníků.
Projekt je postaven tak, aby ani do budoucna výrazně nezatěžoval rozpočet města.
Usnesením ZM č. 469/16 ze dne 19.12.2016 bylo schváleno snížení příspěvku zřizovatele PO
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci o 2 000 000,00 Kč - zapojeno do rozpočtu
města přímo na investiční akci Domov pro seniory – výměna oken a zateplení fasády.
Ředitel PO má koncepci dalšího rozvoje organizace, kterou v reálném čase realizuje.
Stanovisko ORMM
Na projektové dokumentace byly schváleny finanční prostředky ZM usn. č. 452/16 ze dne
19.12.2016 v návrhu investic a oprav pro rok 2017.
Po schválení zastupitelstvem města nabytí nemovitosti pozemek zastavěná plocha a nádvoří st. p.
č. 1026 o výměře 908 m2 v k. ú. Žatec, jehož součástí je stavba č. p. 855 Žatec, osloví ORMM
ateliér Huml & Vaníček, ateliér pro architekturu a projektování staveb s žádostí o vypracování
projektové dokumentace a to z důvodu, že již předchozí úpravy a rekonstrukci DPS (je znalý
provozu) projektoval jejich ateliér a současně i podrobně zná předmětnou nemovitost, pro kterou
se bude zpracovávat PD.
Vzhledem k tomu, že současný vlastník objektu čp. 855 Žatec zvažuje, že si ponechá ve
vlastnictví přilehlou stodolu vč. pozemku + přístup, neuvedl ORMM v usnesení kupní cenu - bylo
by z kupní ceny odečteno. Toto rozhodnutí bude známé v pondělí dopoledne.
Vzhledem k předpokládanému termínu přidělení dotace budou finanční prostředky na nákup
uvedené nemovitosti řešeny v rámci rozpočtu na rok 2018, případně samostatným materiálem
předloženým do RM a ZM.
Na základě konzultace dne 7.2.2017 s ing. Palánem, zástupcem společnosti Centrum pro
regionální rozvoj České republiky, bylo zjištěno, že uznatelným nákladem kupní ceny by měla být
cena obvyklá, tj. 4.250.000,00 Kč, do žádosti a rozpočtu máme uvést pořizovací cenu (kupní
cenu). Tato informace nebyla známa při jednání rady města dne 6.2.2017. Na základě uvedené
informace probíhají s vlastníky nemovitosti další jednání.
Podle metodických pokynů je příjemce dotace povinen doložit před podpisem smlouvy o dotaci
aktuální znalecký posudek (ne starší 6 měsíců) ze kterého bude vycházeno při určení výdajů na
nákup nemovitosti.
Transformační plán, který je povinnou přílohou o dotaci bude zastupitelstvu předložen na dalším
jednání, tj. 27.3.2017.
3.
Přílohy
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Materiál z RM 23. 1. 2017 – informace – „Výzva IROP č. 49 – možnost rozvoje PO Domov pro
seniory a Pečovatelská služba v Žatci“
Situační plánek s vyznačením polohy objektu č.p. 855
Prověřovací studii využití objektu č.p. 855

Budoucí prodávající :
1. Xxxxx xxxxxx, nar. xxxx a xxxxx xxxxxx, nar. xxxxx, oba bytem 43801 Žatec ul.
Osvoboditelů xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxx, oba bytem 44101
Podbořany, ul. Budovatelů xxx,
( dále jen „budoucí prodávající“)
a
Budoucí kupující :
Město Žatec
Nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupeno Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
IČ : 00265781
DIČ : CZ00265781
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. č.účtu : 19-422481/0100
( dále jen „budoucí kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o budoucí smlouvě kupní
uzavřenou podle ust. § 1785 až 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
(dále jen „Smlouva“)

I.
Budoucí prodávající se zavazují s budoucím kupujícím uzavřít kupní smlouvu na níže uvedené
nemovitosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co je Budoucí kupující písemně vyzve
k uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 30 dnů od vyzvání. Nebudou-li budoucí
prodávající budoucím kupujícím vyzváni k uzavření kupní smlouvy ve lhůtě 1 roku od podpisu
této Smlouvy, tato Smlouva spolu se závazky z ní plynoucími zaniká. Předmětem budoucí
kupní smlouvy jsou následující věci nemovité v podílovém spoluvlastnictví budoucích
prodávajících :
-

pozemek: st. p. č. 1026 označený jako zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti
908 m2, jehož součástí je stavba: Žatec, č. p. 855, bydlení
v katastrálním území Žatec, obec Žatec, zapsaný na listu vlastnictví č. 2918 vedeném
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec (dále jako
„předmět koupě“),
a to 1. budoucí prodávající xxxxx, nar. xxxxx a xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxx, oba bytem
43801 Žatec ul. Osvoboditelů xxxxx, vlastní ve SJM podíl o velikosti ½ na předmětu
koupě a 2. budoucí prodávající xxxxxx xxxx, nar. xxxxx a xxxx xxxx, nar. xxxxxx, oba
bytem 44101 Podbořany, ul. Budovatelů xxx, vlastní ve SJM podíl o velikosti ½ na
předmětu koupě,

Znění budoucí kupní smlouvy je obsahem následujícím článku této smlouvy o smlouvě budoucí.

II.

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smluvní strany :
Prodávající :
1. xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxx, oba bytem 43801 Žatec ul.
Osvoboditelů xxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxx a xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxx, oba bytem 44101 Podbořany,
ul. Budovatelů xxxx,
( dále jen „prodávající“)
a

Kupující :
Město Žatec
Nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupeno Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
IČ : 00265781
DIČ : CZ00265781
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. č.účtu : 19-422481/0100
( dále jen „kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU:
I.
Předmět koupě
Prodávající mají v podílovém spoluvlastnictví tyto nemovité věci:
-

pozemek: st. p. č. 1026 označený jako zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 908
m2, jehož součástí je stavba: Žatec, č. p. 855, bydlení,

v katastrálním území Žatec, obec Žatec, zapsaný na listu vlastnictví č. 2918 vedeném u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec (dále jako „předmět koupě“),
a to 1. prodávající xxxx xxxxx, nar. xxxxxx a xxxxx xxxxx, nar. xxxxxx, oba bytem 43801 Žatec
ul. Osvoboditelů xxxxx, vlastní ve SJM podíl o velikosti ½ na předmětu koupě a 2. prodávající
xxxxxxx xxxxxx, nar. xxxxx a xxxx xxxxxx, nar. xxxxxxx, oba bytem 44101 Podbořany, ul.
Budovatelů xxxx, vlastní ve SJM podíl o velikosti ½ na předmětu koupě.

II.
Projevy vůle
Prodávající prodávají kupujícímu touto kupní smlouvou do jeho výlučného vlastnictví předmět
koupě popsaný v článku I. této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a
součástmi, za dohodnutou kupní cenu a kupující prohlašuje, že předmět koupě popsaný v
článku I. této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi za dohodnutou
kupní cenu od prodávajících do svého výlučného vlastnictví kupuje.
III.
Kupní cena a platební podmínky
1. Smluvní strany si za převod nemovitých věcí, které jsou předmětem koupě, včetně jejich
součástí a příslušenství, ujednávají kupní cenu ve výši ……(bude doplněno dle usnesení
ZM)…… Kč (slovy: ………(bude doplněno dle usnesení ZM)…………korun českých).
2. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
prodávajících do 60 dnů od podpisu smlouvy takto :
část kupní ceny ve výši ………… Kč (slovy: ……… korun českých ) na účet 1.
prodávajících vedený u ……………….. č.ú. …………….,
část kupní ceny ve výši ………… Kč (slovy: ……… korun českých ) na účet 2.
prodávajících vedený u ……………….. č.ú. …………….,
Úhrada kupní ceny bude prokázána platným dokladem.
3. Pokud kupující neuhradí prodávajícím řádně a včas celou kupní cenu ve stanoveném
termínu bude to považováno za hrubé porušení této kupní smlouvy a prodávající mají právo
od této kupní smlouvy odstoupit. Ustanovení čl. VII této smlouvy se v případě odstoupení od
smlouvy ze strany prodávajících použijí přiměřeně.

IV.
Prohlášení smluvních stran
1. Prodávající prohlašují, že seznámili kupujícího se stavem předmětu koupě včetně jeho
příslušenství a součástí a že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, zástavní práva, ani
jiné právní vady.
2. Dále prodávající prohlašují, že jsou oprávněni nakládat s předmětem koupě, a taktéž
prohlašují, že jejich smluvní volnost není nijak omezena.
3. Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a
že nabývá předmět koupě ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.
V.
Platnost a účinnost smlouvy

1.

Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou smluvní
strany svými projevy vůle vázány. Účinnosti nabývá smlouva úplným zaplacením kupní
smlouvy dle článku III. této smlouvy.

2. V případě, že příslušný katastrální úřad přeruší řízení o povolení vkladu vlastnického práva
na základě této smlouvy, zavazují se smluvní strany poskytnout si navzájem součinnost
směřující k odstranění veškerých vad podání, jež byly důvodem přerušení tohoto řízení.
Pakliže i přes odpovídající úsilí smluvních stran bude řízení o povolení vkladu práva
vlastnického na základě této kupní smlouvy zastaveno, popř. příslušný katastrální úřad

zamítne vklad vlastnického práva, smluvní strany výslovně ujednaly, že uzavřou do deseti
dnů od právní moci takového rozhodnutí na základě této smlouvy kupní smlouvu ohledně
nemovitých věcí, jež jsou předmětem této kupní smlouvy, za stejnou kupní cenu a za
podmínek uvedených v této smlouvě a podají nový návrh na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Ty skutečnosti a údaje obsažené v této kupní smlouvě, jež byly
důvodem pro zastavení řízení, resp. pro zamítnutí vkladu vlastnického práva pro kupujícího,
budou v takovém případě opraveny tak, aby na základě takto opravené smlouvy mohl být
proveden vklad vlastnického práva pro kupujícího.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají rozvazovací podmínku, pokud důvodem pro
pravomocné rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zastavení řízení, event.
pravomocné rozhodnutí o zamítnutí vkladu vlastnického práva na základě této smlouvy,
budou skutečnosti takové povahy, že nebude moci být sepsána opravená kupní smlouva dle
předchozího odstavce tak, že právní mocí tohoto rozhodnutí zaniká platnost a účinnost této
kupní smlouvy a smluvní strany si bez zbytečného odkladu vrátí poskytnutá plnění a
ponesou si své náklady.
VI.
Nabytí vlastnictví
1. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě zápisem do veřejného seznamu, a to
vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec.
2. Na základě této smlouvy podají smluvní strany společný návrh na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí. Správní poplatek za podání tohoto návrhu zaplatí kupující.
Návrh doručuje katastrálnímu úřadu kupující poté, kdy tato smlouva nabude účinnosti.
3. Na základě této kupní smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec změnu vlastnického práva k předmětu koupě podle této smlouvy.
VII.
Ostatní ujednání
1.

Smluvní strany se dohodly, že kupující má právo od této smlouvy odstoupit do 90 dnů ode
dne, kdy se prokazatelně dozvěděl o tom, že mu nebude Ministerstvem pro místní rozvoj
poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. Odstoupení od
smlouvy musí být písemné a je účinné ke dni, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno
prodávajícím. Po odstoupení kupujícího jsou si smluvní strany povinny vrátit vše, co podle
smlouvy dostaly. V případě, že kupující od smlouvy odstoupí, zavazují se prodávající do 30
dnů ode dne doručení oznámení kupujícího o odstoupení od této kupní smlouvy poskytnout
kupujícímu potřebnou součinnost, zejména uzavřít souhlasné prohlášení tak, aby mohl být
v katastru nemovitostí učiněn vklad vlastnického práva k předmětu koupě v prospěch
prodávajících.

2.

Smluvní strany se dohodly, že prodávající předají kupujícímu předmět koupě do 30 dnů od
zaplacení kupní ceny kupujícím. O fyzickém předání předmětu koupě bude vyhotoven
předávací protokol podepsaný smluvními stranami.

3.

Veškeré výzvy, odstoupení od této kupní smlouvy a jiné písemnosti se doručují na adresu
smluvních stran uvedenou v záhlaví smlouvy. V případě doručování prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb se písemnost považuje za doručenou i v případě, že si
adresát písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí,
nevyzvedne. Písemnost se v takovém případě považuje za doručenou uplynutím desátého
dne úložní doby, i když se smluvní strana o doručení nedozvěděla.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Kupující tímto potvrzuje, že o nákupu (nabytí) nemovitých věcí bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem města Žatec usnesením č. …….. ze dne ……..

2.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní
vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými právními
předpisy.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve 6 paré s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení je určeno
pro potřeby katastrálního úřadu. Prvopis smlouvy obsahuje úřední ověření podpisů
smluvních stran.
IX.
Podpisy smluvních stran

Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

III.
1. Budoucí prodávající prohlašují, že v současné době jsou k nebytovým prostorům umístěných
v předmětu koupě uzavřené nájemní smlouvy na dobu určitou/neurčitou s těmito nájemci:
……………………………vypsat. Budoucí prodávající se zavazují tyto nájemní vztahy
vypořádat a ukončit tak, aby do doby podpisu budoucí kupní smlouvy nebyl předmět koupě
zatížen žádným právem třetích osob. Budoucí prodávající se dále zavazují, že po podpisu
této Smlouvy neučiní žádná právní jednání, která by vedla k zatížení předmětu koupě a ke
vzniku práv třetích osob k předmětu koupě.
2.

Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí ust. §1787 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník o tom, že nesplní-li zavázaná strana povinnost uzavřít smlouvu, může
oprávněná strana požadovat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud nebo osoba určená ve
smlouvě. Neurčí-li tato osoba obsah budoucí smlouvy v přiměřené lhůtě nebo odmítne-li jej
určit, může oprávněná strana navrhnout, aby jej určil soud.

3.

Smluvní strany dále berou na vědomí ust. §1788 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, že změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o smlouvě
budoucí zřejmě vycházely, do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat,
aby smlouvu uzavřela, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. Neoznámí-li zavázaná
strana oprávněné straně změnu okolností bez zbytečného odkladu, nahradí oprávněné
straně škodu z toho vzniklou.

IV.

1.

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, především
občanským zákoníkem.

2.

Veškeré výzvy, odstoupení od Smlouvy a jiné písemnosti se doručují na adresu Smluvních
stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. V případě doručování prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb se písemnost považuje za doručenou i v případě, že si adresát
písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne.
Písemnost se v takovém případě považuje za doručenou uplynutím desátého dne úložní
doby, i když se smluvní strana o doručení nedozvěděla.

3.

Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

4.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740
odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou,
která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

5.

Smlouva může být měněna na základě dohody smluvních stran písemnými vzestupně
číslovanými dodatky.

6.

Stane-li se určité ustanovení Smlouvy neplatným, nesrozumitelným či jinak vadným,
zavazují se Smluvní strany nahradit takové ustanovení novým bezvadným ustanovením,
které bude naplňovat obsah a účel původního ustanovení.

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o budoucí kupní smlouvě byla sepsána podle
jejich skutečné a svobodné vůle, smlouvu si přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují
svými podpisy. Tato smlouva byla vyhotovena ve 6 stejnopisech, z nichž budoucí
prodávající obdrží 4 vyhotovení a budoucí kupující obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva o smlouvě budoucí byla schválena na jednání Zastupitelstva města Žatec dne
…. usnesením č. …….
V Žatci, dne:
Budoucí prodávající :

Budoucí kupující :

…………………………………..
xxxxxxxxxxxxxx

………………………………………
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

……………………………………
xxxxxxxxxxxx
…………………………………….
xxxxxxxxxxxx
………………………………………
xxxxxxxxxxxx

Město Žatec
Městský úřad
Odbor sociálních věcí

V Žatci dne 16.01.2017
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l.

Zdůvodnění:

PO řeší dlouhodobě nedostatek prostor pro zkvalitňování svých pobytových služeb - Domov
pro seniory (dále „DS“) a Domov se zvláštním režimem – odd. péče o osoby trpící
Alzheimerovou chorobou a dalšími typy tzv. stařeckých demencí (dále „DZR“).
Klienti nemají zájem o dvoulůžkové pokoje.
Výzva IROP č. 49 ( MMR ČR) plně umožňuje nákup nemovitostí a jejich plné vybavení.
Podmínka - současně ANO ve stávajících pobytových provozech zkvalitnění služby, NE
navýšení kapacity.
objekt Šafaříkova č.p. 855 – aktuálně majitel v plánu budovu prodat - ideální podmínky pro
využití výzvy IROP č. 49. S majitelem projednáno – s předložením záměru RM souhlasí.
Záměr :
 získat objekt Šafaříkova č.p. 855 - přímo navazuje na areál PO pozemkem i stavbou –
přístup z ulic Šafaříkova + vjezd z ulice Politických vězňů;
 zde vybudovat zázemí pro osm klientů ze stávajícího DZR – přesun klientů ze součaného
DZR, kde z dvoulůžkových pokojů vzniknou jednolůžkové – kapacita nezvýšena
 malé bytové jednotky (bytové buňky) s plným ubytovacím komfortem + splňující
Materiálně technický standard stanovený MPSV ČR.
Cíl:
 DZR = celkem 16 (8+8) jednolůžkových „pokojů“ - nezvratný trend v pobytových
službách, viz úvod
 nově vytvořené ubytovací prostory jednolůžkového typu (všech 16) - nabízeny jako
nadstandard za zvýšenou cenu
 vedlejší efekt mimo výzvu IROP č. 49 - ve stávajícím DS uvolněná kapacita pro cca dva
nové pokoje pro klienty
 → PO by tak vyrovnala příjmy pro zvýšené náklady související se zprovozněním objektu
Šafaříkova č.p. 855
Již učiněné kroky:
 proběhly dvě informační schůzky ve složení: PO, vedení města, zástupci příslušných
odborů MěÚ, zástupci Regionální rozvojové agentury kraje (osobně přítomen ředitel p.
Kučera a K. Wankovská) - řešeny případné komplikace (termín podání a další);
 → výsledkem konstatování, že záměr PO je ve shodě s výzvou IROP č. l9 a realizace
projektu je naprosto reálná a realizovatelná;
 znalecký posudek na předmětný objekt 1.) podle oceňovací vyhlášky i 2.) v ceně tržní;

Výzva IROP číslo 49 – „Deinstitucionalizace sociálních služeb pro účely sociálního
začleňování II. “ https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih
Termín podání žádostí: 31.05.2017
Celková alokace: 1 300 000 000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč
Realizace projektu ukončena nejpozději 31. 12. 2022
Doba udržitelnosti – 5 let ! od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP
Výzva – již opakovaná, není předpoklad dalšího kola
Oprávnění žadatelé – mj. obce
Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku.
Financováno: zázemí pro sociální služby definované a popsané zákonem o sociálních
službách → z cílových skupin výzvy připadá v úvahu pouze domov se zvláštním režimem.
Hlavní aktivity projektu
 nákup pozemků a staveb (domů, bytů),
 stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, který splňuje kritéria sociálních služeb
komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace
 pořízení vybavení
Struktura financování v případě obce
EFRR ………………………85 % z celkových způsobilých výdajů,
státní rozpočet ……………....5 % z celkových způsobilých výdajů,
příjemce…………………………… 10 % z celkových způsobilých výdajů.
Na hlavní aktivitu projektu -minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Na vedlejší aktivity projektu - maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Způsobilé výdaje pro hlavní aktivitu projektu
Nákup pozemků a staveb
 nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové budovy, která
bude sloužit jako zázemí pro poskytování sociálních služeb definovaných a popsaných
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, cena pozemku nesmí přesáhnout 10
% celkových způsobilých výdajů
 nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit jako zázemí pro poskytování
sociálních služeb definovaných a popsaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
Stavba
 stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov či bytů, vytvoření
zázemí pro poskytování služeb,
 budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn,
elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace
stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby,
pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným
projektem).
Pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování
služeb.
Projekt podléhá pravidlům veřejné podpory - služba obecného hospodářského zájmu

Stanovisko odboru
Doba udržitelnosti projektu 5 let, poté bude možné využití dalších prostror v objektu č.p. 855
pro celkové záměry organizace → zvyšování počtu jednolůžkových pokojů se současným
zachováním potřebné kapacity služby pro Město.
Výzva IROP č. 49 je jedinečnou a zřejmě neopakovatelnou možností rozšířit areál PO tak,
aby mohla nabízet vyšší kvalitu - jednolůžkové bytové jednotky - kterou stále více poptává
současná a nastupující generace seniorů.
Projekt je postaven tak, aby ani do budoucna výrazně nezatěžoval rozpočet města.
V případě souhlasného stanoviska RM navrhujeme přijetí tohoto usnesení:
Rada města Žatec projednala informaci statutárního zástupce PO Domov pro seniory a
Pečovatelská služby v Žatci, Šafaříkova 852, Žatec ve věci možnosti využití výzvy IROP č.49
pro rozvoj PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci a ukládá zajistit veškeré
náležitosti spojené s podáním žádosti o dotaci v předmětné výzvě, tj. nákup objektu,
zpracování projektové dokumentace, zpracování kompletní žádosti o dotaci, zajištění
financování
Odpovídá: Oppelová, Ing. Havelka, MSc
Termín:
31.05.2017

2. Přílohy
Informace, zdůvodnění ředitele PO Domov pro seniory a Pečovatelská služby v Žatci
Situační plánek s vyznačením polohy objektu č.p. 855
Prověřovací studii využití objektu č.p. 855
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BEZBARIÉROVÁ OBYTNÁ JEDNOTKA PRO 3 OSOBY
BEZBARIÉROVÝ VÝTAH
VSTUPY DO OBJEKTU

SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE

PEČOVATELNA
ÚKLID A
ŠPINAVÉ PRÁDLO

SESTRA

SKLAD

SPRCHA
WC
HALA

POKOJ 2L

VÝTAH

CHODBA

KUCHYŇSKÝ
KOUTEK
POKOJ 1L

KOUPELNA

1. NP

BEZBARIÉROVÝ VÝTAH

POKOJ 1L

POKOJ 2L

KOUPELNA

KLUBOVNA

KUCHYŇKA

CHODBA

POKOJ 2L

VÝTAH

KUCHYŇKA
POKOJ 1L

KOUPELNA

2. NP

BEZBARIÉROVÝ VÝTAH

VÝMĚNÍK + TUV

SKLAD DKP

SKLAD

PRANÍ A SUŠENÍ
PRÁDLA
TERAPIE
TĚLOCVIČNA

ŠPINAVÉ
PRÁDLO

CHODBA

ÚKLID

TERAPIE
DÍLNA

VÝTAH

WC
SKLAD VÝROBKŮ
A POMŮCEK

WC

1. PP

