KARLOV ARSKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE
ZRIZOV ACÍ LISTINA - úplné znení
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona c. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech
územních rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu a v souladu s ustanovením § 6 a § 34 odst. 1
písmo e) zákona c. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znení pozdejších predpisu, vydává
Zastupitelstvo Karlovarského kraje v souladu s ustanovením§ 14 a § 35 odst. 2 písmo j) zákona
c. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zrízení), ve znení pozdejších predpisu, svým rozhodnutím
c. ZK 81/06/03 ze dne 26. cervna 2003 ve znení dodatku ke zrizovacÍ listine c. 1
c. ZK 219/12/06 ze dne 14. prosince 2006, c. 2 c. ZK 211/09/09 ze dne 17. zárí 2009, c. 3 c.
ZK 269/09/10 ze dne 16. zárí 2010, c. 4 c. ZK 379/12/11 ze dne 8. prosince 2011 ac. 5 c. ZK
39/02/13 ze dne 14. února 2013 tuto:

ZRIZOV ACÍ LISTINU
I.
Úvodní ustanovení

l.Zrizovatel :
Název:

Karlovarský kraj

Sídlo:

Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary

IC:

70891168

2. Organizace:
Název organizace :

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTE" v Chebu,
príspevková organizace

Sídlo:

Cheb, Mírová 6,35002

Právní forma :

príspevková organizace

IC:

71175253

II.
Hlavní úcel zrízení organizace
Poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepríznivé sociální situaci prostrednictvím
sociálních služeb:
Poskytování pobytové služby v domove pro seniory osobám, které mají sníženou sobestacnost
zejména z duvodu veku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

III.
Hlavní predmet cinnosti organizace
Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc pri zvládání bežných úkonu péce o vlastní
osobu, pomoc pri osobní hygiene nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostredkování kontaktu se spolecenským prostredím, sociálne terapeutické cinnosti,
aktivizacní cinnosti, pomoc pri uplatnování práv, oprávnených zájmu a pri obstarávání
osobních záležitostí, zajištení zdravotní péce formou zvláštní ambulantní péce poskytované
podle zákona c. 48/1997 Sb., o verejném zdravotním pojištení a o zmene a doplnení nekterých
souvisejících zákonu, ve znení pozdejších predpisu, fakultativne mohou být pri poskytování
sociálních služeb zajištovány další cinnosti.
IV.
Statutární orgán a zpusob jednání za organizaci
1. V cele organizace je reditel, kterého v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písmo i)
zákona c.129/2000 Sb., o krajích (krajské zrízení), ve znení pozdejších predpisu,
jmenuje a odvolává Rada Karlovarského kraje. Reditel je ze své cinnosti zodpovedný
Rade Karlovarského kraje.
2. Reditel organizuje a rídí cinnost organizace, je plne odpovedný za její hospodarení a za
plnení predmetu cinnosti organizace.
3. Reditel vydává organizacní rád a další vnitrní predpisy organizace.
4. Reditel je oprávnen jednat ve všech vecech organizace jako statutární orgán.
V neprítomnosti reditele jej v plném rozsahu práv a povinností zastupuje statutární
zástupce. Zástupce jmenuje a odvolává reditel organizace po predchozím odsouhlasení
Radou Karlovarského kraje. Zastupování organizace ostatními zamestnanci se rídí
obecnými predpisy a organizacním rádem organizace.
5. Reditel jedná jménem organizace samostatne a podepisuje za organizaci tak, že k jejímu
napsanému nebo vytištenému jménu pripojí svuj vlastnorucní podpis.
V.

Vymezení majetku organizace
1. Vymezení majetku ve vlastnictví zrizovatele, který se príspevkové organizaci predává do
správy k jejímu vlastnímu hospodárskému využití, je uvedeno v príloze c. 1, která je
nedílnou soucástí této zrizovacÍ listiny.
VI.
Vymezení majetkových práv organizace
1. Vymezení podmínek nakládání se svereným majetkem je uvedeno v príloze c. 2 "Pravidla
pro správu majetku kraje", která je nedílnou soucástí této zrizovací listiny.

VII.
Doplnková cinnost organizace
1. Zrizovatel povoluje organizaci doplnkové cinnosti, navazující na hlavní úcel a predmet
cinnosti tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodárské možnosti a odbornost svých
zamestnancu. Okruhy doplnkové cinnosti jsou zejména:
• Pronájem nemovitostí
VIII.
Doba, na kterou je organizace zrízena
1. Príspevková organizace je zrízena na dobu neurcitou.
IX.
Záverecná ustanovení
1. Príspevková organizace se rídí vnitrními
príslušným orgánem Karlovarského kraje.

predpisy

2. Tato zrizovací listina nabývá platnosti dnem
Karlovarského kraje a úcinnosti dnem 1. brezna 2013.
3. S nabytím
dokumenty.

úcinnosti

této zrizovací

Karlovarského

jejího

listiny pozbývají

schválení

platnosti

kraje

vydanými

Zastupitelstvem

predchozí

zrizovací

4. Tato zrizovací listina je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost
originálu. Dve vyhotovení obdrží príspevková organizace a ctyri vyhotovení zrizovatel.

Príloha:

c. 1 - Vymezení majetku organizace
c. 2 - Pravidla pro správu majetku kraje
c. 3 - Dodatek c. 1 ke zrizovací listine ze dne 14. prosince 2006
c. 4 - Dodatek c. 2 ke zrizovací listine ze dne 17. zárí 2009
c. 5 - Dodatek C. 3 ke zrizovací listine ze dne 16. zárí 2010
C.
C.

6 - Dodatek
7 - Dodatek

C.
C.

4 ke zrizovací listine ze dne 8. prosince 2011
5 ke zrizovací listine ze dne 14. února 2013

V Karlových Varech dne 14. února 2013

PaedDr. JosefNovo
hejtman Karlovarského\l<JraJe

