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Město Vodňany usnesením zastupitelstva města Vodňany č,.512017 ze dne25. zaří2017

vydává
úplné znění

ZÍizovací listiny

pří spěvko v é or ganizace

Centrum sociální pomoci Vodňany

ZÍizovacilistina příspěvkov é organizace Centrum sociální pomoci Vodňany schválená na XVII. zasedání
Zastupitelstva města Vodňany dne 7 . zátŤi 2009, upravená dodatkem č. 1 schváleným Zastupitelstva města

Vodňany dne 12. bŤezna 2012, dodatkem č. 2 schváleným Zastupitelstva města Vodňany dne

24. zaÍí 2OI2, dodatkem č. 3 schváleným Zastupitelstva města Vodňany dne 24. června 2013, dodatkem
ě. 4 schválenýmZasiapitelstva města Vodňany dne23.března20|5, se mění následovně:

s účinností od 1. ledna 2018

podle $ 84 odst. 2 písm. d) zékona č,. 12812000 Sb', o obcích (obecní zřízent), ve zněni pozdějších
předpisů v souladu s $ 27 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů,

L
Úplný názevrzaÍazenído okresu a identifikační číslo zŤwovate|e

Úplný název zÍizov atele :
Sídlo zřizovatele:
Okres:
Identifikační číslo:

Město Vodňany
nám. Svobody 18/I,389 01 Vodňany
Strakonice
00 zsr 984

il.
Název, sídlo, právní forma a identifikační číslo příspěvkové organuace

Centrum sociální pomoci Vodňany
CSP Vodňany
Žižkovonáměstí 21,389 01 Vodňany
Pří spěvkov á or ganizac e
00 666 319

Název organizace:
Zkrácený názevz
Sídlo organizace:
Právní forma:
IdentiÍikační číslo:
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III.
Vymezení hlavního účelu odpovídajícího předmětu činnosti příspěvkové organizace

1. Centrum sociální pomoci Vodňany je ňízeno za účelem poskytovaní sociálních , zdravotnich
a jiných sluŽeb občanům žíjícímzejménav územním obvodu města Vodňany.

2. Sociální služby jsou poskytovany seniorům, osobám se zdravotním postižením i dalším osobám,
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci

rv.
Předmět hlavní činnosti organizace

1. Centrum sociální pomoci Vodňany je oprávněno poskýovat pobytové, ambulantní a terénní
sociální služby v souladu se ziíkonem č). 10812006 Sb., o sociálních službách, ve znéní pozdějších
předpisů' a to domov pro seniory, pečovatelskou službu.

2. Centrum sociální pomoci Vodňany organizuje vzděIávéní v oblasti sociálních služeb a zdravotní
péče.

3. Centrum sociální pomoci Vodňany je oprávněno poskyovat stravování seniorum, osobám se

zdtavotním postižením, osobám, jejichž zdravotni stav vyžaduje stravování podle zvláštního
dietního režimu a závodního stravování svým zaměstnancům.

4. Centrum sociální pomoci Vodňany dále organizuje a realizuje akce a aktivity pro veřejnost, zejm.
společenské a jiné akce pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

5. Centrum sociální pomoci Vodňany zapůjčuje kompenzační pomůcky na přechodnou dobu lidem
po ilrazech. v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným.

6. Centrum sociální pomoci Vodňany poskytuje potřebnou zďravotni péěi uživatelům svých zaÍízení
a je oprávněno poskyovat zdravotní péči v oboru všeobecná sestra v sociálních sluŽbách.

7. Centrum sociální pomoci Vodňany poskýuje služby poskyované dle zákonač:. 10812006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znéní a vyhlášky č. 50512006 Sb., v platném zněri, které jsou
předmětem hlavní činnosti obcí zÍizované organizace, jsou službami obecného hospodařského
významl, poskýovráním těchto služeb nedocházi k narušovríní pravidel hospodrířské soutěže,
jejich ťtnancováni ze státních prostředků tldížneni posuzováno v rámci veřejné podpory.

v.
Doplňková činnost

Pří spěvkov á ot garizace nevykonáv á Žádnou doplňkovou činno st.

vI.
Vedení organizace

1. Statutrárním orgánem Centra sociální pomoci Vodňany je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává rada
města. Ředitel odpovídá Radě města Vodňany za celkovou činnost a hospodďení organizace, plní
povinnosti vedoucího organízace.

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem organízace samostatně, v souladu s platnými předpisy
a v rámci oprávnění daných zÍízovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj

vlastnoruční po dp i s a oti sk r azítka pří sp ěvkov é or ganizac e.
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3. Statutární orgián a zaměstnanci Centra sociální pomoci Vodňany nemohou v prostorách Centra
sociální pomoci Vodňany svým jménem nebo jménem příspěvkové organízace či jiného subjektu
vyvíjet podnikatelskou a jinou ýděleěnou činnost.

4. Statutární orgán předkládá zÍizov atelí ke schválen í or ganizační řád.

vII.
Vymezení majetku ve vlastnictví organizace

1. Centrum sociální pomoci Vodňany nabyvá do svého vlastnictví majetek potřebný kvýkonu
ěinností, pro které bylo zŤízeno,bez dalšího souhlasu zřizovatele, a to:
- vlastní činností
- nazákladě dvoustranných právních úkonů uěiněných jménem organizace (smluvních vztahů)
- přijetím peněžitého daru účelově neurčeného
- na základězákota
nebo bezúplatn;ým převodem od svého zÍizovateIe (včetně majetku převedeného na základě
smlouvy o převodu majetku a delimitačního protokolu o převodu majetku a finančních prostředků
ze dne l. ledna 2000 uzavřené mezi zřizovateIem orgarizace a orgarizací)
nebo jiným způsobem nazál<Ladě rozhodnutí zřizovatele.

2. Majetek nabyý organizací ve vlastnictvizřizovatele od 1. dubna 2009 do nabýí účinnosti této
zřizovaci listiny se ode dne jeho nabýí považuje za majetek ve vlastnicfri organizace.

3. organízace hospodaří sfinančními prostředky převzatými od zÍizovatele ke dni 1. ledna 2000
na zék|adě delimitačního protokolu o převodu majetku a finančních prostředků, dáIe s finaněními
prostředky získanými z vlastní činností, s prostředky poskytnu|ými z rozpoětu ňizovatele, ato
v rámci finančních vztahi stanovenýchňizovatelem, a ze státního rozpoětu, dále s prostředky
od fyzických a právnických osob' včetně získaných ze zaLtrarliěí, jakož i s prostředky získanými
od jiných subjektů v souladu s právními předpisy.

vrII.
Vymezení práv a povinností organizace v majetku ve vlastnictví organizace

1. organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví organizace v souladu s obecně závaznými
předpisy.

2. organizace je povinna majetek ve vlastnictví organizace hospodámě vžívat pro plnění hlavního
účelu a předmětu činnosti organizace dle této zŤizovací listiny, peěovat o něj' udržovat jej
a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, chriínit před zničením, poškozením,
odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy a vést jeho evidenci, vést jej ve svém
účetnictví, provádět jeho účetní, popřípadě, pokud tak umožňuj e zákon o daních z příjmu, daňové
odpisy, disponovat s ním' pronajímat jej, podnajímat apůjčovat jej.

IX.
Vymezení majetku ve vlastnictvízÍwovatele, který se organizaci předává k hospodaření (dále jen

,rsvěřený majeteK')

1. Kdatu účinnosti této zřizovaci listiny nehospodďí organizace smajetkem ve vlastnictví
zřízovatele s výjimkou nemovitého majetku, s nímŽ hospodďí na zék|adě smlouvy o výpůjěce
týkajícího se objektu na adrese Žižkovo nátm.2l,Vodňany a Elektrárenská 35, Vodňany.
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2. Na základě rozhodnutí zÍizovatele je organizace oprávněna hospodďit s majetkem předaným
zŤizovateIem k hospodďení, jehož seznam v členění na nemovitý majetek a movitý majetek,
zásoby, finanční majetek, právaazávazky tvoří přílohu rozhodnutí zÍizovatele

x.
Vymezení práv a povinností organizace ke svěřenému majetku

1. Organizace hospodaří se svěřeným majetkem tak, aby mohla plnit hlavní účel, kněmuž byla
zřízena.
Orgarizaceje povinna svěřený majetek.
- efektivně a ekonomicky účelně vylsžívat,
- pečovat ojeho ochranu azve|ebování,
- provádět jeho inventarizaci v souladu s příslušnými právními předpisy,
- hospodďit s ním v souladu s příslušn;ými právními předpisy a pokyny zřízovatele.

2. Ke svěřenému majetku má následujicipráva a povinnosti:
2.I Yyužívat majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zÍízena. K doplňkové
činnosti je oprávněna majetek využívat poulze v případě, nenaruší - li tím svoji činnost a nepoškodí
zájmy vlastníka.
2.2Pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení majetku.
2 .3 P r ov ádět zákonrté r ev ize a kontro ly maj etku.
2.4 Provádět řádnou inventarizaci.
2.5UmožnitzÍizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud oto zřízovatelpožádá.
2.6 Ptováďět odpisy hmotného a nehmotného majetku podle zÍizovatelem schváleného odpisového
plánu.
2.7 Yzdát se práva a prominout pohledávku v jednotliqých případech do qýše 50 tis. Kč včetně' jedná
_ li se o nedobytnou pohledávku, nebo jestliže naklady na vymtáhání pohledávky by prokazatelně
přesríhly j ej i vytěžek.
2.8 Samostatně zadávat veřejné zakazky malého rozsahu' vybírat nejvhodnější nabídky a uzavirat
příslušné smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy zŤizovatele.
2.9 PÍi nakládríní s majetkem jednat a samostatně zastupovat zŤizovatele a právních vztazich,
zastupovat zřizovatele v Íízenich před soudy a orgény státní správy zejménapodle zékona č. 18312006
Sb., o územnimplrínovríní a stavebním řádu, ve znéní pozdějších předpisů' zákonač.20ll987 sb.,
o státní památkové péči, ve znénípozdějších předpisů, zákonač,.13912002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkoqých uřadech' ve znéní pozdějších předpisů, v rámci daném schválenou izemně
plánovací dokumentací pro inemí obce a zájmy zŤizovate|ejako vlastníka dotřených nemovitostí,
zákonač,.561200I Sb., o podmínkách provozu vozidelna pozemních komunikacích, ve znéni
pozdějších předpisů, ve věcech evidence motorových vozidel, zákonač.16811999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů, zákonač.
1l4ll992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve věci udělovrání souhlasu
vlastníka ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

3. Právaa povinnosti orgarizace k nemovitému majetku:
3.1 Yyuživat majetek pro činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině. Nesmí majetek
bez souhlasu zÍizovateLe zcízit, zatižit zástavním právem ani věcn;ými břemeny, ani jej vloŽit
do majetku právnických nebo fyzických osob zšízených nebo založených za účelem podnikání.
3.2oznámit neprodlené ztizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace.
3.3 Uzavírat smlouvy o pronájmu a podnájmu nebýových prostor, pozemků, bytů a reklamních ploch
na dobu určitou, maximálně na dobu pěti let. Organizaceje přitom povinna postupovat v souladu
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s předpisy ďizavate|e pro naklrídárrí s majetkem obce.

3.4lJzavítatsmlouvy o pronájmu a podnájmu nebytových prostoro pozemků, bytů a reklamních ploch
na dobu neurčitou, s kratkodobou výpovědní dobou, maximríl$ě fii měsíce tak, aby moila organizace
kdykoli s využitím výpovědní doby smluvní vzlahukoněit. Otganizaceje přitom povinna postupovat

v souladu s předpisy ňirnvatele pro naklríd.íní s majetkem obce.

3.5IJzavirat smlouvy o výpůjěce na dobu určitou, marimálně na dobu deseti let.

4. Pníva a povinnosti otgantzace k movitému majetku:

4.l Půjěovat, pronajímat majetek v pořizovacích cenách v jednotliých případech do ýše 0,5 mil. Kč
včetrě bez DPH bez předchozího souhlasu ďizovatele.
4.2YyŤazovat, likvidovat aprodávat svěřený majetek do výše zůstatkové hodnoty majetku 5 tis. Kč
věetrě v jednotlivých případech, bez souhlasu ňzovateIe' pokud tento majetek nebude upoffebitelný
obcí nebo ostatními právnickými osobami ňizovanými azahJádartými obcí.
4.3 Provádět běžné opravy' údržbu a zajišťovat investiění potřeby majetku do 0,5 mil. Kč včeffiě
bez DPH v jednotlivých pffpadech, podle skutečné pofieby organtzace.

xr.
Doba, na kterou je příspěvková organizaeeziÍíre"w'

organizace je ňízettana dobu neurčitou.

XII.
Závérďná ustanovení

l. Tato ňzovací listina nabyváúčirrrrosti dne 1. ledna 2018.
2. Toto úplné mění ňzovací listiny v plném rozsďtu nďrrazuje do současné doby vydané ňzovací
listiny ajejí dodatky

Ve Vodňanech dne . Í:.((.........2017
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