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1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Žatce schvaluje úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci.
Termín: 11.07.2016
Odpovídá: Mgr. Sulíková
2. Zdůvodnění:
Jedná se o úpravu stávající zřizovací listiny (dále jen „ZL“), která by se po vydání 5. dodatku
stala nepřehlednou. V předkládané ZL jsou zapracovány jak všechny 4 platné dodatky tak i
nové změny:
 v celém textu ZL byly přímé odkazy na jednotlivé paragrafy zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném, znění nahrazeny obecným odkazem na tento zákon –
připravuje se zásadní novela zákona, některé paragrafy zákona mohou být přečíslovány, na
obsahu a smyslu ZL se nic nemění
 v bodě III. bod B. Pečovatelská služba je odstraněn odst. 2 - vedlejší činnost - úklid
společných prostor – je zařazen v "hlavní" činnosti služeb pro klienty
 v bodě III. byl vypuštěn bod E - služba Denní stacionář – v praxi o ní nebyl zájem,
registrace zrušena
 v bodě V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele se mění celková částka – hodnota
majetku aktuálně činí 27 670 422,33 Kč
 v bodě VII. Okruhy doplňkové činnosti nově zařazeno - Podnájmy prostorů (bytových i
nebytových)
Aktuální úplný inventurní soupis je pro jednání Zastupitelstva Města Žatce dne 27.06.2016
k dispozici u tajemníka úřadu.
Rada Města Žatce doporučila Zastupitelstvu Města Žatce schválit výše uvedenou
zřizovací listinu usnesením č. 95/16 ze dne 06.06.2016.
Stanovisko odboru:
Text ZL kontrolovala a odsouhlasila JUDr. Alena Hornátová, právník města.
Doporučuji navržené usnesení schválit.
3. Příloha:
Zřizovací listina PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

Město Žatec
Zastupitelstvo města

Zřizovací listina příspěvkové organizace
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Zastupitelstvo Města Žatec v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zařízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 23 odst.1, písm. b) a
ust. § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění a na základě usnesení Zastupitelstva Města Žatec č. …/16 ze dne……...2016
mění
zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
zřízenou s účinností od 1.1.1992 ve znění dodatku č.1 ze dne 23.10.2009, dodatku č.2 ze dne
16.2.2012, dodatku č.3 ze dne 21.5.2012 a dodatku č.4 ze dne 14.12.2012
a vydává tuto zřizovací listinu příspěvkové organizace v úplném znění :
I.
Zřizovatel
Zřizovatelem příspěvkové organizace Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci je
Město Žatec.
II.
Název a sídlo organizace
Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
1. Sídlo příspěvkové organizace : Žatec, ul. Šafaříkova 852, PSČ 438 01
2. Detašované pracoviště Pečovatelské služby : Žatec, ul. Písečná 2820, DPS-Jih
Žatec, ul. U Hřiště 2512, DPS-Podměstí
4. Identifikační číslo : 00830411

III.
Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti
Vymezení hlavního účelu činnosti
Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu s platnou legislativou.
Organizace poskytuje služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a
Pečovatelská služba.
A. Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Sociální služby se poskytují podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách v platném znění.
1. Základní činnosti při poskytování služeb Domova pro seniory:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
2. Zdravotní ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytuje Domov pro seniory podle
zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a to především
prostřednictvím vlastních zdravotních zaměstnanců a prostřednictvím zdravotnických
zařízení.
3. Při poskytování sociálních služeb Domov pro seniory může zajišťovat pro své klienty i
služby fakultativní.
B. Pečovatelská služba poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby. Pečovatelská služba je
poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob a v DPS ve městě Žatci, popř.
v dostupném okolí, podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
2. Při poskytování sociálních služeb Pečovatelská služba může zajišťovat pro své klienty i
služby fakultativní.
C. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci zajišťuje provoz Klubu seniorů
v Žatci.
D. Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na
návykových látkách, a osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními
typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, podle zákona 108/2006 Sb. o
sociálních službách v platném znění.
1.
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Základní činnosti při poskytování služeb Domova se zvláštním režimem:
poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

2. Zdravotní ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytuje Domov se zvláštním režimem
podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a to především
prostřednictvím vlastních zdravotních zaměstnanců a prostřednictvím zdravotnických
zařízení.
3. Při poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem může zajišťovat pro své
klienty i služby fakultativní.

Okruhy osob, kterým budou sociální služby uvedené v bodě A., B. a D. poskytovány jsou
uvedeny v rozhodnutí o registraci, které vydává registrující orgán – Krajský úřad Ústeckého
kraje na základě žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory a Pečovatelská služba
v Žatci.
IV.
Označení statutárního orgánu a způsob vystupování jménem organizace
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel jedná za organizaci a
podepisuje se tak, že k názvu organizace či otisku razítka organizace připojí svůj podpis.
Ředitel vnitřním podpisem určí své zástupce a pořadí, v jakém jsou oprávněni ho zastupovat v
době jeho nepřítomnosti.
V.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
Z majetku ve vlastnictví zřizovatele se bezplatně předává organizaci k hospodaření majetek
(dále jen „svěřený majetek) v celkové účetní hodnotě 27 670 422,33 Kč dle inventarizace ke
dni 31.12.2015.
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne nabytí za majetek
svěřený organizaci. Tato jej užívá, vede ho a eviduje. Organizace je povinna nejpozději do
31.1. příslušného kalendářního roku předat zřizovateli seznam takto nabytého majetku,
majetku vyřazeného či nepotřebného, a to za předchozí kalendářní rok. Svěřený majetek je
specifikován v inventurních seznamech založených u zřizovatele.

VI.
Vymezení práv organizace
1.
Obecná ustanovení:
1.1. Organizace hospodaří se svěřeným majetkem pro hlavní účel k němuž byla zřízena a
v rámci předmětu její činnosti. Finanční hospodaření organizace se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Organizace hospodaří s peněžními
prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných
subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu a státních
fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a
právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze
zahraničních veřejných zdrojů.
1.2. Organizace je oprávněna a povinna s majetkem uvedeným v ustanovení článku V. této
zřizovací listiny (dále jen „svěřený majetek) a majetkem získaným vlastní činností, hospodařit
pro hlavní účel, k němuž byla zřízena. Majetek, který organizace získá vlastní činností je
majetkem zřizovatele a organizace s tímto majetkem pouze hospodaří s výjimkou majetku,
který organizace získá v souladu s právními předpisy do svého vlastnictví. Organizace je
zejména oprávněna svěřený majetek efektivně a ekonomicky využívat a povinna pečovat o
ochranu, rozvoj a zvelebení svěřeného majetku.
1.3. Při hospodaření se svěřeným majetkem postupuje organizace podle platných právních
předpisů, této zřizovací listiny, pokynů zřizovatele pokud byly vydány a svých vnitřních
předpisů.
1.4. Organizace je povinna svěřený majetek udržovat a opravovat, včetně periodických revizí,
chránit před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům.
1.5. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně
v rámci platné právní úpravy.

2.
Movitý majetek:
2.1. Svěřený movitý majetek smí organizace převádět, zastavovat nebo jinak zatěžovat,
pronajímat a zapůjčovat pouze jménem zřizovatele, a to po schválení příslušných orgánů
zřizovatele a za splnění všech podmínek stanovených právními předpisy, zejména zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2.2. Organizace svým jménem a na svůj účet zajišťuje údržbu a opravy svěřeného movitého
majetku. Při hospodaření s tímto majetkem je organizace vázána zákonem o zadávání
veřejných zakázek a pokyny, nařízeními nebo jinými předpisy vydanými zřizovatelem.
2.3. Organizace je oprávněna zatížit movitý majetek zástavním právem, vložit do majetku
jiných osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele.
2.4. Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit svěřený movitý majetek jen
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
2.5. Organizace je oprávněna pořizovat, rekonstruovat, modernizovat dlouhodobý hmotný a
nehmotný majetek z prostředků svého investičního fondu pouze s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele.
3.
Jiná majetková práva:
3.1. Organizace je povinna vést účetní a operativní evidenci movitého majetku.
3.2. Organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného
zřizovatelem.
3.3. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku. Na základě
provedených inventur předávat zřizovateli soupisy majetku, a to dle vydaných pokynů
zřizovatele.
3.4. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých
peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu
kulturních a sociálních potřeb.
3.5. Organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele.
3.6. Organizace je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o pronájmu
s právem koupě jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
3.7. Organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako
protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele.
3.8. Organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout
dluh jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet
pohledávek.
4.9. Organizace je oprávněna ručit majetkem jen s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele, a to jen jde-li o ručení za dlužníka, jímž je zřizovatel nebo jím zřízená či založená
právnická osoba.
3.10. Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
3.11. Organizace je povinna zajistit pojištění majetku.
3.12. Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením
právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
3.13. Organizace může nemovitý majetek nabývat do vlastnictví zřizovatele jen s jeho
předchozím písemným souhlasem.
3.14. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává organizaci předchozí souhlas k přijetí peněžitého
daru účelově neurčeného do hodnoty 40 000 Kč pro jeden právní úkon.

VII.
Okruhy doplňkové činnosti
Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena doplňková činnost, která navazuje na hlavní
účel a předmět činnosti příspěvkové organizace v následujícím rozsahu:
Okruhy doplňkové činnosti:
- Podnájmy prostorů (bytových i nebytových)

VIII.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Tato příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou od 1.1.1992.

IX.
Závěrečná ustanovení
Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem Města Žatec v souladu s ust. § 84 odst.
2, písm. e) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zařízení), na zasedání dne . . 2016
usnesením číslo /16 a nabývá účinností dnem ……….. a současně pozbývá platnosti znění
zřizovací listiny ze dne 1.3.2007 ve znění dodatku č.1 ze dne 23.10.2009, dodatku č.2 ze dne
16.2.2012, dodatku č.3 ze dne 21.5.2012 a dodatku č.4 ze dne 14.12.2012.

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka Města Žatec

V Žatci, dne :

