LIBEREcKÝ KRAJ

U Jezu 64212a, Liberec 2,461 80

zŘlzovAcÍ LIsTINA
Zastupitelstvo Liberecké ho kraje dle ustanoveď $ 35 odst. 2 pí sm. j) zákona ě. 12912000 Sb.,
o krají ch, ve zněni pozdějš í ch předpisů a podle ustanovení $ 23 a $ 27 zákona
č . 25012000 Sb., o rozpoč to'r'ých pravidlech ú zemní ch rozpoč tů ,ve znění pozdějš í ch předpisů
schvaluje tuto zÍ izovací listinu:
I.

zŘlzovnrtr,l'

l.l.

ZŤ izovatelem pří spěvkové organizace je Libereclcý
l.2. Sí dlo zřizovatele: U Jezu 642l2a,46l 80 Liberec2
1.3. IČ zÍ izovatele: 70891508
1.4.

kraj

DIČ zřizovatele: CZ7089l508

dálejen zřizovatel

II.

NÁZEv A sÍ DLo pŘÍ spĚvxovÉ onc.qslzlcr"

2.1. Název organiž ace: Domov dů chodců Sloup v

č echách, pří spěvková organizace

č .1,47l52 Sloup v Cechách

2.2. Sí dlo otganizace:Beneš ova
IČ organizace: 48282928
2.4. P r ávni forma : Pří spěvkov á or ganizace
2.5. Zaří zení sociální ch služ eb: domov se zvláš tní m rež imem

n.

dálejen organizace

ilr.

vYMEZENÍ HLAvNÍ no Úč nlu A PŘEDnnĚru č rNNosrr

3.1. Vyrnezení hlavní ho ú č eluč innosti:

3.1.1.Domov se zvláš tní mrež imem
Poskytuje pobytové služ by osobám, které mají sní ž enou soběstač nost z dů vodu chronické ho
duš evní ho onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatní mi bpy demencí ,lrÚeré mají sní ž enousoběstač nost z dů vodu
těchto onemocnění , jejichž situace vyž aduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Rež im
v těchto zaří zenich je přizpů soben specifickým potřebám těchto osob.
3.2. Předmět ěinnosti:
3.2.1.Domov se zvláš tní mrež imem
Služ ba obsahuj e základní č innosti :
- poskytnutí ubyovaní )
- poskytnutí stravy,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmí nek pro osobní hygienu,
- pomoc pŤ i mladání běž ných ú konů pé č eo vlastní osobu,
- zprostředkování kontaktu se společ enslcým prostředí m,
- sociálně terapeutické ěinnosti,
- aktivizač ní č innosti,
.

-

pomoc při uplatňování práv, oprávněných ájmů a při obstarávání osobní ch zálež itostí .

rv.
STATUTÁnNÍ oncÁN

4.1. Statutrární m orgánem organizace je ředitel, které ho jmenuje a odvolává Rada Liberecké ho kraje.
4.2. Reditel stanoví své ho zástupce, kterým je zastupován v době své nepří tomnosti v plné m
rozsahu práv i povinností .
4.3. Reditel jedná jmé nem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, ž e kjejí mu
napsané mu nebo výiš těné mu názvupřipojí svuj podpis.
4.4. Ředitel plní ú koly vedoucí ho organizace a je oprávněn jednat ve vš ech věcech jmé nem té to
+.s.

4.6.
4.7.
4.8.

organizace.
Reaitet odpoví dá za celkovou č innost a hospodařeni organizace.
Reditel organizaci ří dí v souladu s obecně platnými právní mi předpisy azřizovací listinou.
Ředitel vydává organizaění řád, pracovní Ť ád a dalš í vnitřní předpisy organizace.
Ředitel zÍ izuje dle potřeby své poradní orgány a pracovní komise k zajiš tění plnění ú kolů
otganizace.

v.
VYMEZENÍ vra.rrrru

5.1.Kplnění hlavní ho ú č elua předmětu č innosti se organizaci předává khospodaření nemovity
a movi|ý majetek Liberecké ho kraje (dále jen ,,svěřený majetek"). Svěřený nemoviqý majetek je
uveden vPří loze č . l. Rozsah a hodnota svěřené ho movité ho majetku jsou vedeny
vpodkladové evidenci u pří spěvkové organizace a jsou kaž doroč něaktualizovány podle

inventarizace provedené podle zákona o ú č etnicfuí .
5.2. Svěřený majetek a majetek, ktery organizace poří dila z pří spěvků a dotaci od zŤ izovatele je
ve vlastnictv i zřizov atele.
5.3. organizace nabývá do vlastnictvi zŤ izovatele majetek:
a) darem s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele,
b) dědění m s předchozí m pí semným souhlasem zÍ izovatele,
c) poří zený jiným způ sobem (např. zpeněŽnichprostředků státní ch dotací , zrozpoěttt
měst a obci, z prostředků evropslqých fondů atd.).
5.4. Majetek nabybý organizací do vlastnicfuí zÍ izovatele se považ uje ode dne jeho nabyí
za svěřený majetek.
5.5. Veš keráoběž náaktiva zí skáváorganizace do své ho vlastnictví nazákladě;

a) roč ní hoplánu ýnosů a nákladů , kteým se rozumí schválený plán při projednávání urěení
neinvestič ní ho pří spěvku na č innost a ú pravy plánu a pří spěvku (věetně sní ž enípŤ i naŤ í zeni
odvodů ) schválený zŤ izovatelem v prů běhu roku anazákladě finanč ní hovypořádání ,
b) tvorby a pouŽiti fondů dle $ 30' $ 32 a $ 33 zákona č :. 25012000 Sb., o rozpoč toých
pravidlech a na základě schválení pří dělů do fondů při vypořádání výsledku hospodaření
minulé ho roku,
c) rozhodnutí zřizov atele k ť rnanč ní mu ho sp odaře ní or ganizace.

6.I

.

vr.
VYMEZENÍ vra.rrrKo\^fcH pnÁv A PoWI\NosTÍ

organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem ve vlastnictv í zřizovatele tato práva:
a) Majetek spravovat a efektivně využ í vatzejmé na k zajiš tění hlavní ho ú č eluč innosti,
pro kterou by|a zÍ í zena.

č innosti,
majetkem v rámci předmětu ěinnosti a v rámci povolené doplňkové
vymezené v té to zÍ izovaci listině'
přesáhne-li pořizovací
Ňakládat s movitým majetkem vž dy jen se souhlasem zřizovatele,
cena tohoto majetku 100.000,-Kč '
a nebude^vyuŽit
Svěřený nemovid majetek, kteqý se stane pro organizaci nepotřebným
předchozí
m projednání
pro vymezený ú ěel a předmět č innosti, vrátí órganizace po

b) Nakládat

c)
d)
e)

s

ňizovateli.
zÍ izovatele na období '
Svěřený movitý a nemoviý majetek lze pronají mat bez souhlasu

nejdé lejednoho roku.
povinnosti:
6.2. organilacemápři hospodaření se svěřeným majetkem .zejmé natýo
a vé st v předepsané evidenci a ú č etnictví '
ď Majetek ,iji"tit,sepsat, ocenitprovádět
jitro trbrzuu a opravy věetněperiodických revizí '
b) Peč ovat o svěřený majetek a
m'
c) Chrránit majetek pr"o óa.i'"nim, poskózenim, znič ení m,ztrátounebo meužvčí vání
uplatňovat
as
d) VyuŽí v at právni'prostředky k oc'hraně majetku, v pří padě vzniku š kody
nárok na náhradu š kody.
e) Pojistit svěřený movity i nemovid majetek, pokud jeho pojiš tění nezajistí zřizovatel'
nazákladé provedených inventur
ó Próvádět prurrí d"lnou ioění inveniarizácimajetku,
majetku'
předávat ž Í izovate|isoupis pří rů stků a ú býků
zákona o ú č etnictvíú č etně
6.3. Svěřený majetek organizace'v ů uladu s prí sluš nýmiustanovení mi
plánu.
odepiš uje iodle zÍ izov ate|em schválené ho odpisové ho
právní ch
6.4. otganizaceodpoví dá za š kodu na majetku a'zdtaví tr.ti"t' osob vmiklou poruš ení m
předpisů .
ří dí obecně závaznými
6.5. Při nakládáni s majetkem ve vlastnicví organizace se organizace
právní mi předpisy a pří sluš nýmivnitřní mi předpisy orgarizace.
platných právní ch předpisů , předpisů
6.6. Při správě svěřené ho majetku postupuje organizacepodle
zřiiovatele, té to zŤ izovací listiny a pokynů zÍ izovate|e.
do vyš e 5'0001- [č '
6.7. organizace je oprávněna odepsat pohí edávku vjednotliqých pŤ í padech
by
jedná-li ." o ,rádobytnou poilt"oďrrm anebo ie-ii zrejme, Že dalš í vymáhání pohledávky
tylo spojeno s náklady převyš ují cí mivyš i pohledávky'

vII.

7.l

i

FINANč NÍ rrospoonŘrNÍ

je upraveno obecně závaznými právní mi předpisy, vnitřní mi
Finanění hospodařen
předpi sy zŤ izov atele a or ganizace.
organizace

VIII.

DoPLŇKovÁ č rNnosr

předmět ěinnosti
8.!. ZŤ izovate| organizaci povoluje doplňkovou ěinnost navazujici na hlavní ú ěel a
sých
tak, aby mohla lé pe vyuŽivat vš echny své hospodářské moŽnosti a odbornost
zaměstnanců .

organizace
8.2. Doplňková č innost nesmí naruš ovat plnění hlavní č innosti
použ it pro
předevš
í
m
bude
8.3. Zisk z doplňkové č innosti organiiace

organizace,pokudzŤ izovatelnerozhodne jinak'
jsou:
8.4. okruhy' resp. předměty doplňkové č innosti
prostor'
pronájem býových a nebýových

-

a

je vedena. odděleně'
rozvoj hlavní ěinnosti

DL

vYMEzExÍ uony zŘÍ znxÍ

otganizacebylaňizena dne 20. 2.2oo3 na dobu neurěitou'

x.

zavĚnBč NÁ UsTANovENÍ

10.1. Tato ňizovací listina byla přijata usnesení m ě.
s ú č innostíode dne 23.2.20t6.

Io.2.

S

74ll6lzK Zastupitelswa Liberecké ho kraje

nabytí m ú č innostité to ňzavaci listiny pozbývají platnosti pfudchozí zg'tzovaci

dokumený organtzace.
l0.3. Nedí lnou souč ástí té to ňzovací listiny je:
Pffloha ě. l: Soupis nemovité ho majetku, který se organizaci předává k hospodaření -

V Liberci dne

1

0 -il3-

2016

'

/

Zu//
/ /

/

Pů ta

torrrJadrnýv'z'

nfuněstek hejtrnara
Murtin
e
kraj
Liberecké
ho
hejtman

Ý

n

PffIohač .1
kezÍ izovací listině organizace: Domov dů chodců Sloup v č echách, přÍ spěvková organizace
Vymezení majetku ve vlastnictví Liberecké ho kraje, kteý se orgarizacipteďává k hospodaření .

Nazev organizaee: Domov dů chodců Sloup v Č echách, pří spěvkováorgarizace
Beneš ova 1, Sloup v Č echách
Sí dlo organizace;
48282928
IČ :
Formahospodaření : Pří spěvkováorganizace
Tato pří loha č . 1 byla schválena usnesení m Zasfupitelstva Liberecké ho kraje č . 74lI6lZK ze dne

23.2.2016.

SpeciÍ ikace nemovité ho maietku
Pozemky
st.275

Výměra m
214

st.279

827

st. 280/1

Parc. č .

druh pozemku. způ sob wuž
Zastavěná plocha a nádvoří

ití

kat.'í zerri

list vlast.

Sloup v Cechách

301

Zastav ěná plocha a nádvoří

Sloup v Cechách

301

1918

Zastavěná plocha a nádvoří

Sloup v Cechách

301

st.28012

225

Zastav ěná plocha a nádvoří

Sloup v Cechách

301

st.282

62

Zastav ěná plo cha a nádvoří

Sloup v Cechách

301

st.283

3249

Zastav é ná plocha a nádvoří

Sloup v Cechách

301

st. 285

387

Zastav ěná plocha a nádvoří

Sloup v Cechách

301

st. 287

304

Zastav é ná plocha a nádvoří

Sloup v Cechách

301

st.552

53

Zastav ěná plocha a nádvoří

Sloup v Cechách

301

st. 553

24

Zastavěná plocha a nádvoří

Sloup v Cechách

301

st.795

24

Zastav ěná plocha a nádvoří

Sloup v Cechách

301

383

1075
239
20740
1317
1006
22

Zalvada
TrvalÝ travni porost
ostatní plocha' zeleň
ostatní plocha, manipulač ní plocha
Zahrada
ostatrrí plocha, jiná plocha

Sloup
Sloup
Sloup
Sloup
Sloup
Sloup

Cechách
Cechách
Cechách
Cechách
Cechách
Cechách

301

756
758tr
7s812
765
r921
Sta
na p. č .

c. poolsne

Stavba

st.275
st.279

284
208
bez č plěe
209
bez č plč e

obč
obč
obč
obč

I

obč . vvb

st.280/1
st.28012

st.282
st.283
st.285
st.287

. vvb
. wb
. wb
. wb

Zem. Stav

bezč plč e Tech. Vyb
131
obč . vyb

v
v
v
v
v
v

katastr. ,bzemi

Sloup
Sloup
Sloup
Sloup
Sloup
Slouo
Slouo
Slouo

v
v
v
v
v
v
v
v

Cechách
Cechách
Cechách
Cechách
Cechách
Cechách
Cechách
Cechách

301
301
301
301
301

list vlast.
301
301
301
301
301
301
301
301

st. 552
st. 553
st. 795

bezěolč e
bezč plěe

Jiná st.

bez č plěe

Jiná st.

Sloup v Cechách
Sloup v Cechách
Slouo v Cechách

obč . wb

30r
301
301

Nemovité věci (stavby, pozemky a pěstitelské celky trvalých porostů )
Hodnota nemovité ho

Stavbv

Pozemky a trvalé porosty
Umělecká dí Ia

vKč

nořizovací hodnota

oprávky

32.504.483,20

6.664.382,85

nořizovací hodnota

oprávky

218.788,53
8,00

0,00
0,00

zů statková hodnota
25.840.100,35

evidenč ní hodnota
218.788,53
8,00

Soupis dle ú ěetní vzávěrky ke dni 31. 12.2015

V Liberci dne
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