
LIBERECKÝ KRAJ
U Jezu 642l2a, Liberec 2,461 80

ZŘl ZOVACÍ LISTINA
Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení § 35, odst. 2, písm. k) zákona é. 12912000
Sb., o krajích, ve zrĚní pozdějších předpisů a podle ustanovení § 23 a § 27 zékona
ě. 250/2000 Sb., o rozpočtorných pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů schvaluje tuto ňzovací listinu:

I.
zŘlzovlrrnr-

1.1. Název ňzovatele: Libereclcý kraj
1.2. Sídlo ňizovatele:U Jezu 642l2u 461 80 Liberec 2
1.3. IČ zňzovateLe: 70891 508
1.4. DIČ ňzovatele: CZ7089t508
dáIe jen zřizovatel

II.
NÁznv A síDLo pŘíspĚvrovr oRGAl[IzAcE

2.1. Nazev orgatizace: Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
2.2. Sídlo orgatizace: ul. Vítězslava Nezvala97ll4,466 02 Jablonec nad Nisou
2.3. IC organizace : 7 l2200ll
2.4. Právru forma: příspěvkov á or garttzace
2.5. Zařízent sociálních služeb: domov pro seniory

domov se zvláštním režimem
dále jen organizace

ilI.
vyMEzEnÍ rn.tvxÍno Účnr,u A pŘnouĚTu ČII\tNosTI

3.1. Vymezení hlavního účelu činnosti:
3.1.1.Domov pro seniory

Poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnosti z důvodu věku,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné $zické osoby.

3.1.2.Domov se zvláštním režimem
Poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, Aláeimerovou demencí a
ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění,
jqichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné §zické osoby. Režim v těchto
zaŤízeních je při4působen specifickým potřebám těchto osob.

3.2. Předmět činnosti:
3.2.l.Domov pro seniory

Služba obsahuj e základrtt činnosti :
- poskytnutí ubytování,
- poslgrtnutí stravy,
- pomoc pŤi nládani běžných úkonů péěe o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňovánipráv, oprávněnýcllzájmi a při obstarávání osobníchzáležitosti.



3.2.Z.Domov se zvláštním režimem
S lužba obsahuj e zái,Jadni činnosti :
- poslqrtnutí ubytování,
- poslrytnutí stravy,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytrrutí podmínek pro osobní hygienu,
- pomoc přinládanibéžnýchúkonů péče o vlastní osobu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- Pomoc Při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstaráviání osobních záležitostí.

Iv.
STATUTÁRNÍ OnCÁN

4.I. Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává z flrnkce Rada Libereckého
kraje.

4.2. Ředitel stanoví svého zásfupce, kterým je zastupován v době své nepřítomnosti v plném
rozsahu práv i povinností.

4.3. Reditel jedná jménem organizace samostatně a podepisuj e se za organizaci tak, že
§ 

jejímu napsanému nebo vytištěnému nárvupřipojí svůj podpis.
4.4. Reditel organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn ve všech věcech

iednat jejím jménem.
4.5. Reditel odpovídá za celkovou ěinnost a hospodaření organizace.
4.6. Reditel řídí organizaci v souladu s obecně platnými právními předpisy a ňizovací

listinou.
Ředitel vydáváorganizační řád, pracovní řád a další vnitřní předpisy organizace.
Reditel zÍintje dle potřeby své poradní orgány a pracovní komise k zajištění plnění
úkolů organizace.

v.
VYMEZEM vra"rrTKu

5.1. KPlnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaei předává khospodaření
nemovi!ý a movitý majetek Libereckého kraje (dále jen ,,svěřený majetek"). Svěřený
nemovitý majetek je uveden vPříloze č. l. Rozsah a hodnota svěřeného movitéhó
majetkujsou vedeny v podkladové evidenci u příspěvkové organizace ajsou každoročně
aktualizovrány podle inventarizace provedené podle zákonao účetnictví.

5.2. Svěřený majetek a majetek, ktery otgarizace pořídila z příspěvků a dotací 'od

ňizovatele, je ve vlastrricfuí ňizovatele.
5. 3. Or ganízace nabýv á do vlastnic N í zíizov atele maj etek :, a) darem s předchozím písemn;ým souhlasem ďtzovatele,

b) děděním s předchozím písemným souhlasem ňizovatele,
. c) P9ÍÍzený jiným zpŮsobem (např. zpeněžních prostředků státních dotací, z rozpočtů

měst a obcí, z prostředků evropských fondů atd.).
5.4- Majetek nabYtý organizací do vlastrrictví ňizovatele se považuje ode dne jeho nabsrtí za

svěřený majetek.
5.5. VeŠkerá obéžnáaktiva získáváorganizace do svého vlastnictví nazákladé:

a) roČního plánu qýnosů a náklaiů, kterým se rozumí schválený plán při projednávání
urČení neinvestiČního příspěvku na činnost a úpravy planu a příspěvku (včetně
sníŽení Při nařízení odvodů) schválený ňizovate|em v pruběhu ioku a na základě
finančního vypořádaní,

4.7.
4.8.



6.1.

b) tvorby a použití fondů dle § 30, § 32 a § 33 zákonač.25012000 Sb., o rozpoětových
Pravidlech Územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ana zálKadďschváiení
přídělů do fondů při vypořádání výsledku hospodaření minulého roku,

c) roz}rodnutí zňzovatele k finančnímu hospodaření organizace.

\rI.
VYMEZENÍ vrarprKo\.ÝcH pnÁv A PovnYNosTí

Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem ve vlastrrictví ňizovatele tato
práva:

a) Majetek spravovat a efektivně vyůívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti,
pro kterou bylaňízena.

b) Nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové
činnosti, vymezené v této zňzovací listině.

c) Nakládat s movit}m majetkem vždy jen se souhlasem ňizovatele, přesiáhne_li
pořizovací cena tohoto majetku 100 000,-Kč.

d) Svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organtzaci nepotřebn;ým a nebude
vnrŽit pro vymezený účel a předmět činnosti, vráť organizace po předchozím
proj ednrání zňzov ateli.

e) Svěřený movitý a nemovit} majetek lze pronajímat bez souhlasu zšizovate\e na
období nejdéle jednoho roku.

Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zejmétn§rto povirrnosti:
a) Majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví.
b) Pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetrrě periodiclcých

revizí.
Chránit majetek před odcizením, poškozením, zničením, zttátottnebo zneužíváním.
VyuŽÍvat právní prostředky k ochraně majetku, v.případě vzniku škody na majetku.
včas uplatňovat právo na niáhradu škody.
Pojistit svěřený moviqý i nemoviqý majetek.
Provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na zíkladě provedených inventur
předávat zňzovateli soupis přírustků a úbytků majetku.

Svěřený majetek organizace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví
účebrě odepisuje podle ňizovatelem schváleného odpisového planu.
Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením
právních předpisů.
Při nakládání s majetkem ve vlastrictví organizace se otganizaceřídí obecně závaznými
právními předpisy a příslušnými vnitřními předpisy organizace.
Při správě svěřeného majetku posfupuje organizace podle platných právních předpisů,
předpisů zíizovatele, této zilzovací listiny a pokynů ňizovatele.
Organizace je oprávněna odepsat pohledávku v jednotlivých případech do výše 5.000,_
KČ, jedná-li se o nedobytnou pohledávku, a nebo je-li zrejmé, že další vymáhání
pohledávky by bylo spojeno s naklady převyšujícími výši pohledávky.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

c)
d)

e)
f)

6.6.

6.7.

vII.
FINANčNÍ rrospoo.{ŘnNÍ

7.I FinanČní hospodaření organizace je upraveno obecné závaznými právními předpisy,
vniřními předpi sy ňizov atele a or ganizace.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

VIII.
DopLŇKovÁ črlrNosr

ZÍizovate| organizaci povoluje doplňkovou činnost navazující na hlavní účel a předmět
Činnosti tak, aby mohla lépe vpžívat všechny své hospodařské možnosti a odbornost
svých zaměstnanců.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti organizace a je vedena
odděleně.
Zisk zdoplňkové činnosti organizace bude především použit pro rozvoj hlavní činnosti
organizace,pokudzřizovatelneroáodne jinak.
Okru}ry, resp. předměty doplňkové činnosti jsou:
Hostinská činnost
Pronájem bytov/ch a neb}tových prostor

Ix.
VYMEZENÍ uony zŘÍzmrÍ

9.1. Organizace je ňizenaod 1. 7. 2004 nadobu nerněitou.

x.
zÁvĚnnčxÁ usraNovpNí

10.1. Tato zíizovací listina byla přijata usnesením ě. t47ll3lzK Zastupitelstva Libereckého
kraje s účinností ode dne 30. 04. 2013.

10.2. S nabytím účirrnosti této zňzovací listiny pozbyvají platnosti předchozí ňizovací
dokumenty organizace.

10.3. Nedílnou součástí této ňizovací listiny je
Příloha č. 1: Soupis nemovitého majetku,

V Liberci dne .. .. i:|..1 .;!6, 2013

příloha:
ktery se organizaci předává k hospodaření

/rr,ú^il^l,-
MartinPůta

hejtman Libereckého kraj e

,":íířř'-.,.

rf r-wmB,
\,_ffiť'ifi_f

"'-.**,j'_. -n ''

4



Přiloha č. 1
kezťlzovací listině organizace: Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková

organizace

Vymezení majetku
k hospodaření.

Název organizace:
Sídlo organizace:
IC:
Forma hospodaření:

ve vlastrrictví Libereckého kraje, kterY se organizaci předává

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkov á orgarizace
ul. Vítězslava Nezvala 87 ll4, 466 02 Jablonec nad Nisou
7l2200ll
Pří spěvkov á ot garizace

Tato příloha č. 1 byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje ě. 147ll3lZK ze
dne 30. 04.2013.

specifikace nenovitého maietku

Pozemky

paíc. c. výměra mZ druh oozemku. zoůsob wužití kat. území list vlast.
St.453ll 489 zastavéná plocha a nádvoří Jablonecké Paseky 7236
St.45312 l 153 zastav éná olocha a nádvoří Jablonecké paseky 7236
St. 566 563 zastav éná olocha a nádvoří Jablonecké paseky 7236
St. 570 48 zastavěná plocha a nádvoří Jablonecké paseky 7236
St.620 114 zastavéná plocha a niádvoří Jablonecké Pasekv 7236
St.623 122 zastav ěná plocha a nádvoří Jablonecké pasekv 7236
St. 996 98 zasÁvéná plocha a nádvoří Jablonecké pasekv 7236
St.997 24 zastavéná plocha a nádvoří, stavba

LY 7263
Jablonecké Paseky 7236

853l1 8904 ostatní olocha. zeleň Jablonecké paseky 7236
86712 1609 ostatrú plocha. zeleřt Jablonecké paseky 7236
1778l2 l3024 ostatrť plocha. zeleřt Jablonecké pasekv 7236

Na p. č. c. DoDlsne způsob využití katastr. územi list vlast.
St.45311 87 obč. wb Jablonecké pasekv 7236
St. 566 I17 obč. wb Jablonecké Pasekv 7236

St.45312 bezčplče obč. wb Jablonecké pasekv 7236
St. 620 bezěplěe iiná st. Jablonecké paseky 7236
St. 623 bez ěplče obč. wb Jablonecké paseky 7236
St.996 bezčplče iiná st. Jablonecké paseky 7236



Hodnota maietku
Nemovité věci (stavby, pozemky a pěstitelské cellry trvalých porostů)

Soupis dle účefuí vzavérky ke dni 31.12.20|2

'1 
3 -06- 7013v Liberci dne /hrá^ú-,l,-

1 
'artin 

Půta
hejtman Libereckého kraje

Hodnota nemovitého vKč
oořizovací hodnota oprávliv zůstatková hodnota

Stavbv 57.990.722.-- 3.828.784,-- 54.161.938,--

nořizovací hodnota oprávlrv. evidenční hodnota
pozemky a tnalé porosty 1 1,-_ 0,__ 1 1,__

umělecká dila 44.245,-- 0,-- 44.245,--

2


