
č.j.: 1028/2014

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 34

ze dne 09.12.2014

Změna data účinnosti sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská 
služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov Praha 3 a dodatek č. 2 zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. změnu data účinnosti sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a 

Ošetřovatelský domov Praha 3 schválené usnesením Zastupitelstva městské části č. 
535 ze dne 9. 9. 2014, a to ke dni 31. 12. 2015. 

2. dodatek č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, podle něhož se mění zřizovací 
listina Pečovatelské služby Praha 3 schválená usnesením Zastupitelstva městské části 
Praha 3 č. 395 ze dne 8. 12. 2009 ve znění dodatku č. 1.

II. u k l á d á
1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. Podepsat dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská 
služba Praha 3 

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



 
 

Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. ….ze dne ……….  
ve smyslu ustanovení § 27 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 

podle ustanovení § 89 odst. 1 písm. k) zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze se 

 

 

vydává dodatek č. 2  
ke zřizovací listině Pečovatelské služby Praha 3  

 
 
I 

Úvodní ustanovení 
 

Tímto dodatkem se mění zřizovací listina příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3 ve 
znění schváleném usnesením zastupitelstva městské části Prahy 3 č. 395 ze dne 8. 12. 2009 a ve 
znění dodatku č. 1 vydaného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 535 ze dne 9. 9. 
2014 (dále jen „zřizovací listina“). 
 

II. 
Předmět dodatku 

 
Tímto dodatkem se mění čl. IX. odst. 2 zřizovací listiny tak, že nově zní takto: 
 
„Tento dodatek č. 1 ve formě úplného znění zřizovací listiny nahrazuje s účinky k 31. 12. 2015 
zřizovací listinu schválenou usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 395 ze dne 8. 12. 
2009.“ 

 
 

III. 
Závěrečné ustanovení 

 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 

Příloha č.1 usnesení č.34 ze dne 09.12.2014 - Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Pečovatelské služby Praha 3



Důvodová zpráva
Předkládané usnesení řeší formou revokace usnesení Zastupitelstva městské části č. 535 ze dne 9. 9. 
2014 "Sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov Praha 3 
a změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3" a dodatku č. 2 ke 
zřizovací listině Pečovatelské služby Praha 3 odložení účinnosti vzniku Střediska sociálních služeb 
Praha 3, které vznikne sloučením příspěvkových organizací v sociální oblasti Pečovatelské služby Praha 
3 a Ošetřovatelského domova Praha 3, schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. 535 ze dne 9. 9. 2014 ke dni 31. 12. 2014, o jeden rok ke dni 31. 12. 2015.  
Záměrem vzniku Střediska sociálních služeb Praha 3 je zajištění kvalitních a komplexních služeb 
v oblasti sociální péče (domov pro seniory, odlehčovací služby, pečovatelská služba) pro občany 
Prahy 3, kteří jsou znevýhodněni z důvodu věku a souvisejících onemocnění, prostřednictvím jedné 
příspěvkové organizace v návaznosti na další systém služeb na Praze 3 a v hlavním městě Praze. 
Hlavním přínosem zřízení Střediska sociálních služeb Praha 3 je optimalizace poskytovaných služeb a 
racionalizace provozu v rámci jedné organizace.  
Důvodem k odložení účinnosti je nutnost zaručení koordinace všech potřebných kroků k zajištění 
plynulého chodu organizace ve vztahu k poskytování služeb pro klienty (včetně zajištění kapacit), 
personálnímu obsazení, účetnímu vypořádání, registraci předmětných sociálních služeb dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zajištění nezbytného financování z externích zdrojů (úhrady 
zdravotních pojišťoven, platby Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  - příspěvek na péči, státní a 
krajské dotace na poskytování sociálních služeb). Vzhledem k nutnosti účetní uzávěrky, čerpání státních 
a krajských dotací a inventarizaci je vhodné realizovat sloučení ke konci kalendářního roku.  
Uvedený postup byl konzultován s AK Veselý a spol., která rovněž vypracovala znění dodatku č. 2 
zřizovací listiny Pečovatelské služby Praha 3 jako nástupnické organizace.   


	Usnesení
	Přílohy
	Příloha č.1 usnesení č.34 ze dne 09.12.2014 - Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Pečovatelské služby Praha 3

	Důvodová zpráva

