
MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 52

ze dne 21.03.2023

Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský 
domov Praha 3, IČO: 65990641

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, 

IČO: 65990641 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. Nikol Marhounové, místostarostce městské části

1.1. podepsat dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Ošetřovatelský domov Praha 3, IČO: 65990641

Michal Vronský 
starosta městské části



 
Dodatek č. 12 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Ošetřovatelský domov Praha 3 

 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č.  ze dne  

vydává dodatek č. 12 zřizovací listiny 
ve znění vydaném usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 391 ze dne 8. 12. 2009 

 
 

I. Tímto dodatkem se zřizovací listina v čl. III. mění tak, že nově zní takto: 
 

III. 
Hlavní účel a předmět činnosti právnické osoby 

 
1. Hlavním účelem Ošetřovatelského domova Praha 3 je poskytování sociálních služeb.  
2. Předmětem činnosti Ošetřovatelského domova Praha 3 je: 

• poskytování odlehčovacích služeb dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

• poskytování služby domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách 

• stravování a stravovací služby ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.  
 
 
 
Dodatek č. 12, který mění přílohu č. 1 zřizovací listiny, nabývá účinnosti k 1. 4. 2023 

         
 
 
 
 
 

Nikol Marhounová 
Místostarostka Městské části Praha 3 

Příloha č.1 usnesení č.52 ze dne 21.03.2023 - Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, IČO: 65990641 



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor sociálních věcí

Předkládané usnesení řeší změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov 
Praha 3 ve formě dodatku z důvodu ukončení služby domácí zdravotní péče poskytované zařízením. 
Ukončení bylo provedeno rozhodnutím odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy ke dni 
14. 11. 2022 na základě skutečnosti, že organizace službu dlouhodobě neprovozovala. Změna 
zřizovací listiny je předkládána v celém novém znění článku III zřizovací listiny.     
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