
blstuo
Úplné znění zňizovací listiny

hlavního města Prahy vydáv á na zák|adě ustanovení $ 59 odst. 2
|3I /2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších pŤedpisri a ustanovení
a $ 27 zákona č,, 25012000 Sb., o rozpočtovfch pravidlech rizemních rozpočtu,
pŤedpisri, tuto

písm. i) zákona č.

$ 23 odst. 1 písm. b)
Ve znění pozdějších

zÍizovací listinu
pŤíspěvkové organi ZaQe

Domov pro seniory Dobňichovice
(dále j en''organ izace,,)

cl. r
označení zÍizovate|e

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nráměstí 2l2, II0 01 Praha 1, IČ: 00064581

cl. il
Název organizace

Domov pro seniory DobŤichovice

CI. NI
Sídlo organizace

Brunšov 365, Všenory' PSC 252 3I

7 081 5 880

CI. IV
Identifikační číslo organ izace

Čl. v
Právní forma orga nizace

PŤíspěvková or ganizace'

čl. vr
Vymezení hlavního r'ičelu a pŤedmětu činnosti organizace

l. Poskytování pobytoqfch sociálních služeb d|e zékona č,. |0812006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších pŤedpisti' v domově pro seniory. Na tuto službu se vztahuje pověŤení k poskytování
služby obecného hospodráŤského zájmu uvedené v pŤíloze č. 3, která je nedílnou souěástí této zÍizovací
listiny.
2. Poskvtov áni záv odního stravování zaměstnanc m'



čl vrr
Statutární o rgán organizace

Statutiárním orgánem otganizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy.
Reditel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo
Výištěnému názyu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis'

čt. vnr
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovate|e předávaného organizaci k hospodaření

Nemovid majetek ve vlastnictvi zÍizovate|e předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č.
1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovate| pÍedává organizaci k hospodaření pro
potřeby plnění jejích úkolů rovněž moviý majetek podle stavu inventarizace ke dni 3I,12,2009, jehož
inventární soupis je uložen tl organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného ěi získaného
organizací do vlastnictví ňizovatele po 3I.|2'2009 a veškerého movitého majetku získaného
organizací po 3I,12,2009 od jiné příspěvkové organizace zÍizovatele, jestliže se jednalo o majetek
přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.

čt. rx
Vymezení majetkových práv organizace

I. organizace má při hospodaření se svěřen;i'rn majetkem zÍizovate|e tato právavlastníka:
a) majetek držetauŽivat k zajištění předmětu činnosti, pro ktery byla organizace ňízena a dalších
úkolů vymezenýchv této zřizovací listině
b) nakládat s moviým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině'
c) při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat
pod|e Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebiteln1fon movit'ým majetkem ve vlastnictví
hlavního města Prahy, kteý je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou,
které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zřizovací listiny,
d) uzavirat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku' a to na dobu určitou do
jednoho roku nebo na dobu neurčitou s v'.ýpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních
důvodů,
e) zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpoětu zÍizovate|e
prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizacitouto zÍizovací listinou,
f) zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládáni s porosty podle zvláštních právních předpisů'
které jsou součástí pozemků svěřených organizaci touto ziizovací listinou.
ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává ňizovatel a organizace je
oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizóvate|e'
2' organizace je oprávněna nab;ývat nemovity majetek pro svého ňjzovate|e pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovate|e, na zák|adě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přiěemž se
takový nemovi!ý majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezeni v příloze ě. 1 této
zřizovací listiny. Movi!ý majetek nabývaný organizaci pro svého zŤizovatele se má za svěřený
organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jimž by| otganizací majetek nabyt do vlastnictví
ziizovate|e' otganizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž zák|adě bude nab;ýruat
majetek pro svého zŤizovate|e, odkaz na ustanovení $ 27 odst' 4 zákona č,' 25012000 Sb', o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude
příslušný právni úkon činěn.
3' organizace má při hospodaření se svěřen;f,tn majetkem zřizovate|e zejménat1rto povinnosti:
a) využivat svěřený majetek účelně a hospodiárně,
b) svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,
c) svěřený majetek udržovat, peěovat ojeho zachováni, provádětjeho opravy azajišťovat periodické
revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
d) chranit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zniěením ěi odcizením, jakož i proti
neoprávněným zásahům jiných subjektů,
e)využívat všechny právni prostředky k ochraně svěřeného majetku zÍizovate|e před neoprávněnými
zásahy a při uplatňováni a hájení práv vlastníka (zšizovatele) a věas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo navydáni bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům.



4. organizaceje povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku anazákladě provedených
inventur předávat ňizovate|i soupis přÍrustků a úbýků movitého majetku.
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškených
propagaěních materiálech (webové stránky, p|akáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a
informaěních tabulích.

čt. x
Doplňková činnost organizace

Organizace nemá doplňkovou činnost.

cl. xI
Zajištění kontro|y organizace

organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodďení prováděné orgány zÍizovate|e a
dodržovat pokyny zÍizovate|epro organizaci a provádění kontrol hospodďení.

Čt. xrr
Centralizované zadávání veřejných zakázek

organizace je povinna dodržovat pokyny zřizovate|e ve věcech centralizovaného zadávání veřejných
zakázek,

čl xrrr
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena

organizace j e zÍizena na dobu neurčitou.

cl. xrv
Záxěrečná ustanovení

I . organizace byla ziízena dnem 1 '2. 1992 na zák|adě usnesení Zastupitelstva hlavního města
I3l5 ze dne30.1.1992.
2. Touto zřizovací listinou se zrušuje zÍizovací listina organizace schválená usnesením Rady
města Prahy č,. |574 ze dne L2'l2,2000,ve zněni pozdějších změn.
3' Tato ňizovaci listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy ě.3lI
20.|'20I| anabývá úěinnosti dnem 1 '2.201|'

Prahy č.

h1avního

1 ze ďne

XXX
Změna ztizovací listiny pŤíspěvkové organizace Domov
usnesením Zastupitelswa hlavního města Prahy č.40l3J ze dne
Změna zÍizovací listiny pŤíspěvkové organizace Domov
usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 2157 Ze
r.L20r5.

Y Praze dne : Y 9l lql?

PhDr. Tomáš Kl necky

pro seniory DobŤichovice, schvál ená
19 .6.20L4.
pro seniory DobŤichovice, schvál ená
dne 18.12.2014 nab vá ričinnosti dne
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Příloha č. 1 ke zšizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Dobřichovice

Vymezení nemovitého majetku zřizovate|e, který se příspěvkové organizaci předává k
hospodaření.

Rozpis nemovitého majetku

) ostatní stavb

a) Budo
Katastrálnr

zemí
Císlo
evid.

Císlo
popis.

Zp sob využití Císlo parc. Poznámka

Všenory 365 obč.vyb. 4t stl Hlavní budova
Všenorv Trafostanice 417 Nezapsáno v KN
Všenorv GaráŽ 476
Všenorv Altánek 417 Nezapsáno v KN
Všenory Jiná st. 47s12 Márnice
Všenorv Sklad na kola 477 Nezapsáno v KN
Všenorv Garáž 477 Nezapsáno v KN

b) Pozemk
Katastrální

zemí
íslo parc. Vfměra (m2) Poznámka

Všeno 47 slL Zastav.oloch a a nádvoŤí
Všeno Zastav.ploch a a nádvoŤí
Všeno Zastav.ploch a a nádvoŤí
Všeno zahrada

c nrs
Katastrální zemí Císlo parc. Specifikace Poznámka

Všenorv 476 Plot dŤevěnv
Všenorv 4tl Plot že|ezny
Všenorv 417 Plot dŤevěnv
Všenorv 411 opěrn á zed,
Všenorv 4tl Studna
Všenorv 417 Cesta a zpev.plochy
Všenorv 47sll Kanalizační šachta
Všenory 41 sll Trafostanice tryr .uzemí
Všenory 411 Prípoika vodovodu
Všenorv 477 Sachta vodovodní
Všenorv 411 PŤípoika kan a|izace
Všenory 47 slr Kanalizační šachta
Všenory 477 PŤípoika el.energie
Všenorv 477 Plot s podezdívkou
Všenorv 477 opěrn á zeď,

Všenorv 477 Schodv venkovní
Všenorv 477 Schody venkovní
Všenory 417 Kanalizační Íád
Všenorv 477 Vstupní vrata



Příloha ě,2ke zÍizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Dobřichovice

,,Zásady pro nak|ádání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví
hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem

Prahout'
I.

Neupotřebitelným moviťým majetkem se rozumí majetek nefunkční, určený k likvidaci.
il.

Přebytečným movitým majetkem se rozumí majetek funkční, ale pro potřeby příspěvkové
organizace zÍízené hlavním městem Prahou (dále jen 

',příspěvková organizace,,) již nepotřebný.
Takoýo moviý majetek |ze na zék|adě stanovené odhadní ceny prodat, pokud nebude účelnější
svěřitjej jiné příspěvkové organizaci, coŽ zajišťuje ředitel příspěvkové organizace na zák|adě pokynu
ředitele příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy lydaného se souhlasem příslušného
ělena Rady hlavního města Prahy'

m.
o lilcvidaci neupotřebitelného, tzn. nefunkčního movitého majetku, rozhoduje ředite| příspěvkové
organizace na zák|adě návrhu vyÍazovací komise příspěvkové organizace, jestliže se však jedná o
movi{ý majetek, jehož souěástí je jakákoli mechanika a jehož pořizovací cena zároveň přesahuje
10.000,- Kě, musí bý součástí návrhu navyÍazeni majetku vyjádření servisní organizace'

ry.
o prodeji přebyteěného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným odhadem
nepřesahuje 150.000'. Kč, na zák|adé návrhu ředitele příspěvkové organizace rozhoduje ředitel
příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy po projednání s příslušným ělenem Rady
hlavního města Prahy. Návrh rozhodnutí pro oba uvedené případy je přílohou č. 1 těchto zásad'

V.
o prodeji přebýečného movitého majetku, jehoŽ.odhadní cena stanovená odborným odhadem
přesahuje 150.000'- Kč, navrhovaného k prodeji ředitelem příspěvkové organizace rozhoduje Rada
hlavního města Prahy na zák|adé předkladu příslušného člena Rady hlavního města Prahy
zpracovaného příslušným odborem Magistrátu hlavního města Prahy.



PŤíloha č.|

RoZHoDNUrÍ o vrŘ,q.znNÍ vrovrrÉrro MAJETKU

Navrhovatel (uživatel) : Ťeditel pŤíspěvkové organizace

Umístění: dtto

PŤedmět :

Inv. číslo název typ poŤ. cena zistat.cena rok poŤ.(vyr.)

D vod vytazení :
Neopravitelny _ viz odborny posudek l NepotŤebny

Zpťrsob vyŤazeni :

Likvidací I Odprodejem

Stanovisko vyÍazovací komise pŤíspěvkové organizace :

Souhlasíme s likvi dací I Odprodejem

Schválil : Ťeditel pŤísp.organizace dafum :

podpis

Ťeditel odboru MHMP datum :

podpis

radní hl.m. Prahy
l náměstek primátora hl.m.Prahy datum :

podpis



Příloha ě' 3 ke ňizovací listině příspěvkové otganizace - Domov pro seniory Dobřichovice

PovĚŘENÍ

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizacih|, m. Prahy
Domov pro seniory Dobřichovice

Hlavní město Praha vydává na zák|adě ustanoveni é|. 4 Rozhodnutí Komise EU ze dne 20. prosince

20|| o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určit..ým podnikům pověřeným poskyovráním
služeb obecného hospodářského zájmu (2012l2IlEU) pověření příspěvkové organizaci hlavního města
Prahy Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory (dále jen 

''organizace,,)
k poskyování služby obecného hospodářského zájmu.

I.

organizaceje poskytovatelem sociálních služeb dle zákona ě. l08/2006 Sb., o sociálních službách, ve

znění pozdějších předpisů, vdomově pro seniory (registrační číslo 1034718). Hlavní město Praha
pověřuje organizaci poskytovráním sociální služby: domov pro seniory" jakožto služby obecného

hospodařského zájmu' a to na dobu 10 let, poěínaje dnem 1 , |.20|5,nailzemi Středoěeského kraje.

II.

organizaci se neuděluje žádné výhradní nebo zvláštní právo ve smyslu čl. 4 písm. c) 4 Rozhodnutí
Komise EIJ ze dne 20' prosince 2011 o použití ěl' 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na

státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určit'.ým podnikům
pověřen;ým poskýováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012 l2I lEU)'

m.
Za p|néní závazku poskýovat službu obecného hospodářského zájmu dle bodu I. tohoto pověření
poskyne hlavní město Praha organizaci po celou dobu trváni závazku roění vyrovnávací platby,
jejichž výše bude urěena jako rozdíl mezi náklady a výnosy, které organizaci prokazatelně vzriknou
v jednotlivých letech v souvislosti s poskytováním služby obecného hospodářského zájmu.
Kontrola a přezkoumávání vyrovnávaci platby budou součástí každoročního finančního vypoÍádáni a
rozborů hospodaření organizace v jednotliqých letech' trvrání závazku. Finanční hospodďení
organizace probíhá v souladu s $ 28 zákona č,' 25012000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se bude také postupovat v rámci opatření
k zamezeni a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávaci p|atby.

IV.
Bude-li organizace pověřena poskýovat službu obecného hospodářského zájmu vymezenou v bodě I.

tohoto pověření téŽnazžk|adě pověření od jiného/jiných orgánů veřejné moci odlišných od hlavního
města Prahy, bude při finaněním vypořádání prováděném dle bodu III. tohoto pověření kontroloviáno a

přezkoumáváno, aby celkové vyrovnání, které organizace obdrží od ruzných orgánů veřejné moci
včetně hlavního města Prahy, nepřesáhlo ýši nezbytnou k pokrytí ěis|ých nákladů organizace
vzniklých při plnění povinnosti poskýovat služby obecného hospodářského zájmu, přičemž
vyrovnávací platba poskýnutá jiným orgánem veřejné moci odlišným od hlavního města Prahy bude
pro účely finančního vypořádrání povůována za ýnosy organizace vzniklé poskýovráním služby
obecného hospodářského zájmu.


