Dodatek č. 4
kterým se mění zřizovací listina Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové
organizace ze dne 28. 12. 2000 č. 2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění dodatku č. 1 z
18. 4. 2007 č. 2007/126/OSOC/OSTA/STA a dodatku č. 2 z 30. 10. 2009 bez č. ev. a
dodatku č. 3 z 22. 9. 2011 č. SML/2011/0894/OŠK a zároveň se vydává úplné znění této
zřizovací listiny
ZŘIZOVACÍ LISTINA
Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace
vydaná dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 2Z-35/2015
ze dne 21. 1. 2015
čl. 1
Základní ustanovení
1. Zřizovatel
Název:
Sídlo:
IČ:

Městská část Praha 4
Praha 4, Antala Staška 2059/80b
00063584

2. Příspěvková organizace
Název:
Sídlo:
IČ:

Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
Praha 4, Podolská 208/31, PSČ 147 00
70886199
čl. 2
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace

2.1 Hlavní účel příspěvkové organizace
Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních
služeb v souladu s obecně závaznými právními předpisy na území městské části Praha 4 a
s předchozím souhlasem zřizovatele i v jiném územním samosprávném celku v rozsahu
povoleném rozhodnutím o registraci ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Sociální služby jsou poskytovány formou pobytovou, ambulantní a terénní.
Na tyto služby se vztahuje pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu
uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2.2 Předmět hlavní činnosti

2.2.1 Sociální poradenství
- poskytuje základní sociální poradenství
2.2.2 Služby sociální péče
- poskytuje pečovatelskou službu
- poskytuje odlehčovací služby
- poskytuje sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- poskytuje služby denního stacionáře
2.3 Za účelem dosažení hlavního účelu příspěvková organizace provozuje
- denní stacionář
- domy pro seniory
2.4 Příspěvková organizace zpracovává plán sociálních služeb na území MČ Praha 4
v rozsahu stanoveném zřizovatelem.
2.5 Příspěvková organizace připravuje neprodleně podklady pro jednání komise Rady MČ
Praha 4 pro domy s pečovatelskou službou ve smyslu oprávněnosti žádostí jednotlivých
žadatelů z hlediska potřeby poskytování pečovatelské služby v domě s pečovatelskou službou.
Příspěvková organizace je povinna poskytovat požadované podklady tajemnici komise Rady
MČ Praha 4 pro domy s pečovatelskou službou.
čl. 3
Doplňková činnost
3.1 Doplňková činnost navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace a slouží k tomu, aby
mohla příspěvková organizace lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost
svých zaměstnanců.
3.2 Doplňková činnost smí být prováděna pouze v souladu s právními předpisy a v rámci
oprávnění daných touto zřizovací listinou.
3.3 Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu příspěvkové organizace.
3.4 Doplňková činnost se tímto povoluje v rozsahu těchto okruhů:
a) půjčování zdravotnických pomůcek seniorům
b) prodej doplňkových produktů pro seniory
c) podnájem pronajatých nebytových prostor s předchozím souhlasem zřizovatele
d) provozování dobročinného bazaru pro seniory
e) provozování silniční motorové dopravy pro potřeby seniorů a zdravotně
postižených obyvatel MČ Prahy 4
f) praní prádla pro veřejnost
3.5 Za předpokladu, že doplňková činnost splňuje podmínky § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je organizace
povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k podnikání.
čl. 4
Statutární orgány příspěvkové organizace

4.1 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada
městské části Praha 4, která dle ust. § 94 odst. 2, písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, plní vůči právnickým osobám zřízeným
Zastupitelstvem městské části Praha 4 úkoly zřizovatele podle zvláštních právních předpisů.
4.2 Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy,
směrnicemi a pokyny zřizovatele a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.
4.3 Ředitel se za příspěvkovou organizaci podepisuje tak, že k jejímu vytištěnému nebo jinak
vyznačenému názvu připojí svůj titul, jméno, příjmení, dovětek ředitel a vlastnoruční podpis.
čl. 5
Vymezení majetku
5.1 Organizace nabývá majetek výlučně pro svého zřizovatele, a tento majetek je jí
okamžikem nabytí svěřen k hospodaření, a dále hospodaří s majetkem zřizovatele, který je jí
zřizovatelem předán k hospodaření (dále jen svěřený majetek) na základě inventárního
soupisu, aktualizovaného jednou ročně k 31. 12. každého roku k plnění jejího hlavního účelu.
Předchozí písemný souhlas zřizovatele, t.j. Zastupitelstva městské části Praha 4, je nutný
k nabytí nemovité věci organizací od subjektu odlišného od zřizovatele. V případě nabytí
majetku děděním je rovněž nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele.
5.2 Možnost nabývání zásob a jiných věcí vyplývá z vymezení činnosti organizace stanovené
touto zřizovací listinou. S takovými věcmi organizace dále hospodaří.
5.3 Organizace nakládá s majetkem nabytým pro zřizovatele vlastní činností.
5.4 Organizace užívá též majetek zřizovatele, který je jí poskytnut do užívání na základě
nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce.
čl. 6
Vymezení majetkových práv ke svěřenému majetku a k majetku užívanému na
základě nájemní smlouvy.
6.1 Organizace může bezúplatně postoupit pohledávku jiné osobě, prominout dluh či upustit
od vymáhání pohledávky a obdobně nakládat s jinými právy a majetkovými hodnotami jen
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele v případě, že finanční hodnota takové
pohledávky (dluhu) přesahuje 2.000 Kč.
6.2 Organizace je povinna řádně pečovat o svěřený majetek a o veškerý majetek, který užívá,
a je povinna chránit ho před poškozením, ztrátou, zničením nebo zneužitím.
6.3 Organizace není oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený majetek či majetek, který
užívá na základě nájemní smlouvy, dále pronajímat, zcizovat, zastavovat, půjčovat ani jinak
zatěžovat.
6.4 Organizace je povinna se řídit Zásadami pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným
movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je v užívání příspěvkových

organizací zřízených městskou částí Praha 4 schválenými usnesením Rady městské části
Praha 4 č. 8R-225/2003 ze dne 25. 3. 2003.
6.5 Organizace je povinna svěřený majetek využívat plně efektivně a ekonomicky účelně.
6.6 V ostatním je organizace povinna se řídit zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
čl. 7
Finanční hospodaření organizace
7.1 Finanční vztahy organizace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2 Organizace je samostatná účetní jednotka, je povinna dodržovat zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a veškeré daňové předpisy
vztahující se k její činnosti.
7.3 Hmotná zainteresovanost organizace, odvodové povinnosti a závazné ukazatele pro
hospodaření organizace budou stanoveny na každý kalendářní rok zřizovatelem.
7.4 Organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními
prostředky získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických a právnických osob.
7.5 Organizace je povinna uplatnit všechny možnosti k získání dotací od jiných subjektů než
zřizovatele.
7.6 Organizace je povinna vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za
kalendářní rok, kterou předloží v rozsahu a termínu určené zřizovatelem
čl. 8
Zajištění kontroly organizace
Organizace je povinna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožnit provádění
kontroly v rozsahu způsobem vymezeným zákonem, směrnicemi a pokyny zřizovatele.

čl. 9
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 12Z23/2000 z 29. 11. 2000 jako právní subjekt na základě zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se

zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, s účinností
od 1. 12. 2000 na dobu neurčitou.
čl. 10
Závěrečná ustanovení
10.1 Organizace je povinna zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení organizační řád
organizace.
10.2 Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanoveny v této
zřizovací listině či organizačním řádu organizace schváleném zřizovatelem, se řídí
příslušnými právními předpisy.

V Praze dne

..................................................
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4

příloha č. 1
POVĚŘENÍ
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu
pro příspěvkovou organizaci městské části Praha 4
Ústav sociálních služeb v Praze 4
Městská část Praha 4 vydává na základě ustanovení čl. 4 Rozhodnutí Komise EU ze dne
20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) pověření
příspěvkové organizaci městské části Praha 4, Ústavu sociálních služeb v Praze 4, se sídlem
Podolská 208/31, Praha 4, PSČ 147 00, IČ: 70886199 (dále jen „organizace“) k poskytování
služby obecného hospodářského zájmu.
I.
Organizace je poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, denní stacionáře (registrační číslo 1946835),
pečovatelská služba (registrační číslo 4112332) a odlehčovací služby (registrační číslo
9499364). Městská část Praha 4 pověřuje organizaci poskytováním sociální služby: denní
stacionáře, pečovatelská služba a odlehčovací služby, jakožto služby obecného hospodářského
zájmu, a to na dobu 10 let počínaje dnem 1. 1. 2015 na území městské části Praha 4.
II.
Organizaci se neuděluje žádné výhradní nebo zvláštní právo ve smyslu čl. 4 písm. c)
Rozhodnutí Komise EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (2012/21/EU).
III.
Za plnění závazku poskytovat službu obecného hospodářského zájmu dle bodu I. tohoto
pověření poskytne městská část Praha 4 organizaci po celou dobu trvání závazku roční
vyrovnávací platby, jejichž výše bude určena jako rozdíl mezi náklady a výnosy, které
organizaci prokazatelně vzniknou v jednotlivých letech v souvislosti s poskytováním služby
obecného hospodářského zájmu.
Kontrola a přezkoumávání vyrovnávací platby budou součástí každoročního finančního
vypořádání a rozborů hospodaření organizace v jednotlivých letech trvání závazku. Finanční
hospodaření organizace probíhá v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se bude také
postupovat v rámci opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby.
IV.
Bude-li organizace pověřena poskytovat službu obecného hospodářského zájmu vymezenou v
bodě I. tohoto pověření též na základě pověření od jiného/jiných orgánů veřejné moci
odlišných od městské části Praha 4, bude při finančním vypořádání prováděném dle bodu III.
tohoto pověření kontrolováno a přezkoumáváno, aby celkové vyrovnání, které organizace
obdrží od různých orgánů veřejné moci včetně městské části Praha 4, nepřesáhlo výši
nezbytnou k pokrytí čistých nákladů organizace vzniklých při plnění povinnosti poskytovat
služby obecného hospodářského zájmu, přičemž vyrovnávací platba poskytnutá jiným
orgánem veřejné moci odlišným od městské části Praha 4 bude pro účely finančního

vypořádání považována za výnosy organizace vzniklé poskytováním služby obecného
hospodářského zájmu.

