
č.j.: 631/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 338

ze dne 19.09.2017

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba 
Praha 3, Ošetřovatelský domov Praha 3 a Integrační centrum Zahrada v 
Praze 3

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. dodatky zřizovacích příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3, IČO: 

70892326, Ošetřovatelský domov Praha 3, IČO: 65990641 a Integrační centrum 
Zahrada 
v Praze 3, IČO: 63831473 tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení

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

1.1. podepsat dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská 
služba Praha 3, IČO: 70892326, Ošetřovatelský domov Praha 3, IČO: 65990641 
a Integrační centrum Zahrada v Praze 3, IČO: 63831473

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Dodatek č. 7 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 24, 26/268, Praha 3 

 

 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  

č. ….. ze dne: …..2017 

vydává dodatek č. 7 zřizovací listiny 

vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 395 ze dne 8. 12. 2009 

 

 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině v čl. VI. Majetková práva ke svěřenému 

majetku v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto:  

 

- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 

Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 měsíců, je 

oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze s předchozím 

souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele poskytuje 

nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s užíváním 

tohoto nemovitého majetku, 

 

 

 

Dodatek č. 7, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 1. 10. 2017  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladislava Hujová 

starostka Městské části Praha 3 

Příloha č.1 usnesení č.338 ze dne 19.09.2017 - Dodatky zřizovacích listin Pečovatelská služba Praha 3, Ošetřovatelský domov Praha 3 a Integrační centrum Zahrada v Praze 3



Dodatek č. 7 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570, Praha 3  

 

 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  

č. …..  ze dne: …..2017 

vydává dodatek č. 7 zřizovací listiny 

vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 391 ze dne 8. 12. 2009 

 

 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině v čl. VI. Majetková práva ke svěřenému 

majetku v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto:  

 

- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 

Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 měsíců, je 

oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze s předchozím 

souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele poskytuje 

nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s užíváním 

tohoto nemovitého majetku, 

 

 

 

Dodatek č. 7, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 1. 10. 2017  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladislava Hujová 

starostka Městské části Praha 3 

Příloha č.1 usnesení č.338 ze dne 19.09.2017 - Dodatky zřizovacích listin Pečovatelská služba Praha 3, Ošetřovatelský domov Praha 3 a Integrační centrum Zahrada v Praze 3



Dodatek č. 5 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 8/2445 

 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  

č. …..  ze dne: …..2017 

vydává dodatek č. 5 zřizovací listiny 

vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 396 ze dne 8. 12. 2009 

 

 

 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině v čl. VI. Majetková práva ke svěřenému 

majetku v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto:  

 

- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 

Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 měsíců, je 

oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze s předchozím 

souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele poskytuje 

nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s užíváním 

tohoto nemovitého majetku, 

 

 

 

Dodatek č. 5, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 1. 10. 2017  

       

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladislava Hujová 

starostka Městské části Praha 3 

Příloha č.1 usnesení č.338 ze dne 19.09.2017 - Dodatky zřizovacích listin Pečovatelská služba Praha 3, Ošetřovatelský domov Praha 3 a Integrační centrum Zahrada v Praze 3



Důvodová zpráva
Zpracoval: Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí

Ke změně zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti Pečovatelská služba Praha 3, 
Ošetřovatelský domov Praha 3 a Integrační centrum Zahrada v Praze 3 dochází v souvislosti 
s aktualizací Směrnice Rady městské části o vztazích orgánů městské části k příspěvkovým 
organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 schválené usnesením RMČ č. 489 ze dne 9. 8. 2017, která 
se týká rovněž vymezení majetkových práv ke svěřenému majetku. Úpravu je nutné promítnout do 
znění zřizovacích listin organizací. 
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