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Liborec lV-Perštýn

lnovACí LI§TINA

Zilstripitelstvr: Libereckó}ro kraje clie ustanovení § 35 oelst. 2 písnr, j) zákcrna č. t29l2000 §b,,
krajích" \re znění pozdějších1:ředpisťr a pocile ustanovcní § 23 a § 27 zákotrrt
č. 25CI/20ů0 Sb., o tuz"pt:čtr:vých prar,ídlech tizenrníclr roz.počtů,ve zněn{ p<lxd.ěišiclt
př,edpi sů,stlrvnluj e tr.rto zřizov ací l isti nu :

c

I.

zŘt,znvarnl

l,1. Náz.sv zřizovatelel Liberceký krnj
1.2. §írtlu r"řizclvnttllclU Jgzrr 642la,460
I"3. iČ rňzrrvatele: 70891508
1,4. InČ zřizovatete : CZ 7a8915a8
ďtile,ien eřisa,vateť

0i

Liberec 1V-íierštl,n

lt,

2.1

. Název

NÁz§v A §í§L$ .ptlísrňvgovúoRGANIzÁc§
§lužby soeiální póče T'IiKfiíÁ, přispěvková organizae*

cugar:,izace :

2.2" §jícllo orgarrizace; č. p, 180, 51? 06 .l3enešov u §omil
23. lČ organiznce: 0al13111
ž, 4. Práv nj fr:rm a : př:í spěvl<,or,á rrrgani zac.e
2.5, Zahzení sociálních s}užebl denní staciorrář
týdenní staci,onáŤ
odlehčovací sluř.by
poskytování:
2.6. Mjsto
§enní s,tacicin,ář, č, p. 143, ě. p. 180, 5I2 06 §enešov rr §emi}
Týdenní staciclttáŤ, č" p, 143, č, p. l80, 51ž t)6 §enešov u Séqnil
OeJlehčovaeí služby, č, p, 143, č. p, 180, 51ž 0S Benešov rr §emil
ďúle jen orgunizac;e

íl l,
rrx/]Mnz§Ni §LAvN,ÍHtl ŮČnLU Á rŘr:nnaĚrll ČtNN$sT],r

3,1 Vyn,rezení hlztvriího ťrčeltičinnosti:

í}*nnístacirrnriř
I]oskyťrrje ambulantn,í služby osobánr, které nrají sniženolt strběslačnclst ;r iiťtrlodu zdravotního
postižení.tt clstrbttm s chrtnickyn cluševníntirr:,ei]roc.něnínr, j*ji*lrž situace v.vžaduje
praviclclncru pollltro jiné §zické osoby.
3. 1 .1,

1.2.'l,ýtl*nmí statitrnář
Poskyťqje pobytovi slrržby osobánt, které nr*jí sníženousobč*tačrrc}str rlůvoclu zdravotního
trrosl,ižetrí,a clseibátrt s chrruickýnr rluš*vnínr crnenocnčním, jcjíchžsituace 1,yžarlrrje
pr:avidelnou ptlllloc jinó fyzickó osoby.
3.

fidl*ltčova*í*Iužlty
Pobytclvé slrržby peiskyloytulé osolránr, ktct:é nra.ii snížstttru stlběstirĎn.Ost z clťtvodu
zcJrgi otníltc) postižefií,a osob*itrr s chrclnjckým clrt§ei,,ním 0ť]emocnčnírn,cl kt§t,e .je jinait
3, 1,3,

p§ČovánCI v

jejich piirozenÉm srrciálnirn

osobč ner,bytný odpočinek.

pr-ostťecií; cíl*nr služby je

unrožnit pečuiícílyzickú

3.2 Přeclnrět činností:
3"2.] F}enní stací*nář
§ltržba olrsahuj* tl,to záklarlní čimrrsti:
pomoc při zr,lárlárrí hčžrrýclrťrJ<r:rrů pdče o vlgstní osobtt.
Ponloc při osobnÍ hygier:č rtelrri posky,tnuti potlnrírrek pru osobní hygienu,

*
-

poskytrrutí st:ravy,
yýclrovtť, vzděiár,ací a aktiviznčrríčir:nosti,
zpro§třsdkovárť kotrtaktu se společenským prostředím,
snsiálně terapeuíir,ké činn*sti,
Potnoc.při uplatňování práv, oprávnčných zajlrrů a při abstarávánj osobnloh
záležitostí.
3,7.2 T§ denní st*cionářt
§lužba elbsahrrj* tyto základrrí činrrosti;
iroskytnutíubytovaní,
pcrskýtnuíí strarly.
POniCI§ PŤi osotrní lrygi*rrč lr*bcr poskytrrutí podnrínek pro osctbní hygienu,
pCIntac při xvlácláni běžných úkonůpóče o vlasfutí o§obu.
výclrovnú, vzdělárlaoí a aktivizačrríčinneisti,
rprostř*dkováni korríaktrr sc s1loločensk.ýt1 o.orr.ředíi:r,
sclcíálrrě terapeutické čirrncr*ti.
Potll0c při uplat'ňor,áni plťrr.. opr,áv,něných zájrrrů a pťi obstai,/av.61ni osobnícl:

_
-

zálež.itt>sti.

3.2.3 $tll*llčovítcítlužhy
$Iuřba obsahrrje tyto zi{klnrlní činností:
polltoc při rvládád Lrěžných rikor:ů péčerr vlrrstrri o§r}btt
P0l11$c při osobnÍ hygieně rrebcr 1roskytnutí podrnírrek prcl trsobní hygiei:u,
prrskyínutí stravy nebei pornoc při zajištčnísturvy,

-

poskylnutlubyttváni,
zprosťedkování kontaktu se spr:lečenským pr,eistíetlím,
soc.iíťnčterapeutické ěinno*tj"

P§moc Při tplatňclváttí právu oprávněr:$,ch zájnrri a pi,i obstarávání crsr:bníclr
nálež,itastí.

lv.

4,1,

Íitatrrťárním orgárrenr

kraje.

§?ÁTLITÁRNí oR.#ÁN

je ředitel,

ktercŤro jmenuje ;r

odvolává z furrkce Racla ljlrereck,óho

4.2, Ředitel stanovj

4,3,

svého zástupce, kterým je zastuprrr,án v dcrbě svd rrepŤítanrirosti v plnórl
rozsirlrrr Frárr i povinnr:stí.
Reclitel jedrrá jmórrenr orgatrizace sanrostatně a podepisuj e §e 7,Ř nrganizici tak. že
jejíntu napsarrénru nebo vytištčnénru*ázvu připojí svůj poclpis,
{

4,4. Řectite] organizttce plrrí úkoly vecl$u$iho nrgrni"u*. á j* tipravněn ve všech rlěcech

4.5,
4"6,

4"'L

jednat je.i{m jrnónnrr.
řteclitel ocipovirlá;n c*lkovou čirrnost a lrr:spo<lařeni orgatrizace.
Reclitel řídíorganiz,aei v sor"rliidu s obecrrě platnýnri právrrítni pť,edpisy a z.y:iz.ovací
listirrou.
Ředitel vytlávťi organíračni.řái1. praccrvní řácl a clalši vrritřní pŤerlpisy organizacc,

2

4.8. ťteciitel r,ťir,uj* ille
ťtkttlťi otganiza*e.

5,1, Kplnční}rlavni.lro

pr:lí"eby své pcrrariní *rgrlny a pracnvní kr:mi*e k raji§tční plrrční

v.
vYMnZtrNÍ nax.ln,lxu
ťlčclua 1:ředmětu čirur*sti s* t>rgzlnir-aci

nenrovitý a n:ovitý nrajeíek l-jbcreckúho kraje

5,2"

5,3.

5,4.
5,5,

pť,ecláviír kltospociaření

(ctráte .|r;n
",sv*ř:ený

naj*tek"'). Sr,ěř*rrý

nen r:vitý mrrjetek je rrveden ,v l)t"ílozc: č. 1. Roz,salr a horln,oťa svěřené]ro rrtclvitú]rn
rrrajetku jsou vecleny v podklaclové eviel,enci Lr pť,íspě,vkovd orgatriz_.aee * jsrirt ltažclorr:čně
aklrralixovárry pt:clle inventarieacc plor,§denó podle rÁknr:a o účetnictvi,.
§věřený n,:ajetek a nrajetck" k,terý organizoce prrříe{.ila z příspčvkťi{r důtať,íor1
zřixtrvate]e.je ve rrlastnictví zřiz*valeie
0rganizace nabýr,* ďo vl;rstnifiví zř:ineivat*le nlrl.iete}r:
a) clrrgrn s př"erlch<jzím píserrrnýn snuh]as*.m, zřir.ovate]e.
b) clědčnír:r s pŤedohozírn pisemrlýnr scluJ:laiieir: zřizrrvatele,
c) pořízený iirrýrrr zl:ůscitrern (nrrpť. z pcllčžxíclrprtrstřed.ků stiltrrír:h clotací, z rozpočtů
mě§t e obc.í, z prostředků evr*pských íi:rrclťr atcl,),
Majctek nabyt_Ý organizací do v]ttstnictvizřiz,avaíelc st: považuje odg dne .ie}rn nabytí za
sv§tYený majetek,
Veškelá občžnáaktjva získár,á organizace eicl svdiio vl*strrictví na zák}aclě:
a) rtlčníltnplárru výnr:sr1 a rráltlaclťt, ltterýnr se rozuuri schválený pJán pťi prrljednáváni
určelrítr*invcstjčnílropři*pěvktr na činnost a ťrpravy plárlu a přísp$vku (vč*tnč
sníženíi:t'i ttaŤíz"eníorivr:ldťr} §clhrlfil*nY z";řizovntel*m v prťtbčh,u ruku a na z.ákladě

flnančnílrovypořádáni,
b) tvorby a proužití íi:ndůctle § 3ů, § 32 a § 33 ltákcura č, 250l2t}fi0 íib.. cl ruzpočtoqlch
pt'avidlec.h ťtzenrrtích rrlz.lrtrčtů,r,e znčnípclzdějšíclr přecl,pisťr, a rra zákl.t,tiě schvírierií
pť"ídčlú
do íbndůpři vypoťúctár:ívýs}eclkrrhr:spoclaí:ení tuitttilih,cl rclkrq
*} rozhoclnrttí zřizorrafc]e k, íinančnimr"r hosptlciařeni organizace.
"

Vt.
VVM_§Z§NÍ rvta.íarK$VÝCli PRÁv A POVINN{}STÍ
ťjtl. 0rgarrizace nrir pti hosprclař:ení se svěť:enýnrrrrajetket:r ve r,]astr:rictví xt)izovate]e

tato

práva;

a)

}vl,ajetek spťrivOval u e{ilktiv,nč vyttžívat zejnrir:a k

pro ktcrou hyla z;Ť,ízena,
s maj*tkc,nr r, l:riltrci přeclnrčtri čilrrrtlsli tl v rámci pcrr.ol*né doplňltovi
čilrnosli. vyrnezcné rl tétcl el'izovací listin&.
c) Nakláclnt sr:rovilýnr n:ajetk,enr vžtly jen se stiulrlasem z,Ťinavatele, přesákne-li
poiiuewaui oeira tuiruto lrrajetku 100,il0(i,00 Kč,
d) §věř*ttý rrentovitý n:ajetek, který s* stane plo organizaci no;:rrířei:ný*.r & ti§bude
vyttŽit pl§ yyi,l}§zený ťrčcla 1lř,ecinrčt činnosti, vr:áfí orgattizilc* prr př:edchozín:r
projecln án í níinav ďteli,
e) §včřený movi,tý ri nenrovitý nrirjetclt lrc prorrajínwt ber. s<ruhlirsrt zř:ixrrt,atele
nlr dldobí nejriálc iednolrii roku.
Organizace nrá pť:i h.trspoclařerri se svě,řcnj,ttt majelkem z",*jmúnlt tyto pr:vinn,osti:
a) M;lietek z*jistit, sepstrt, oceirit a vést v př:ciiepsarť *vic]e ncí n ťlčetnicťirí.
b) Pečovat o svě,ř*rrý r:rrajetek a provárlět jelro úclr:žtrtl a opíevy včetně pcriorlických
ravir.í,
c,) C]}rr:ánit nra,ietek pl,ecl tlclcizeníin, poškozelťt:l, z""rričer:ím"žtrťrt$unebo zneužívánínr.
d) Vyuřívat plávní prostiedky k ochraně nrajptk,u, v př:ípaclč r,zniku škilcly r:a maietku
včas rrpla{:iovat pťáyo na ná}uadu škorl.v,

b) Naktádnt

6.2,

zajíštěníhlar.níIra Tlčc]u čimrcrgti"

9) Pojistit

svči:ený nrovitý i nen:crvitý lnajelek, pokrrrljehlr prrjištňrrínezajistí zŤir,gvat*}.

í) Frtvádět

prnvideinrrrt

rtčníittventarizaci maj*tku, na základ§'prov*d*.lrýcl: invgntur

předávat z.Yjzt>vtis|i soupis přírfistků a ťibytkůmai*thu,
,z{tkr>nti
o ťtčetnictl,Í
§věř*riý n:.ajetck organizacc v sortJadu s pť{xlušný,miustat1.1vcními
plárlu.
pod.le
octpisovdlro
*chrrálenólro
zřizolnat*letn
úč*iněoclepisqje
ó,4" Orgarlizace odpovíclá za škrrclu rra n:4jel.kr: a zdraví tř,ctíc}r crsob vzniklou polušenínt
prármích předpisů.
/.< lrť,i rrakládárrí s rrraj*tkgfi} ve vlastnictví rrrg*nizace sc trganizace řídírilrecně z*vaznýnli
právlrími př,eclpisy *r piíslušrr}rtri vrritřrrín:i pi*clpi*y orgnlrizace.
6.ť). .|ríi sprůvě svčŤenéhoittiijetku pr;stupuie org*irizacr potll,: plalných prártticir přcdpisŮ,
pť,edpinů rí"ieorlatclc, tdto zí:izoi,rrcílistiny a pokynrr zřiznvatel*,
6.7, Orgnnizace .je oplár,tlěna crciepsat polriedávltu v,ieclnotlivýeh pťípadecd: do lrýše
?5.000,00 Kč, .iec,lna-lj sc il nerlobytnou ptlhleclírvkuj an§bo .ie-li eŤejmó, že další
vynráhání po.lrl*clávky by bylil spc.|*no s náklady př:ev}išLtjí§ílrr.i výši pclhleiiírvky.
6.8. Příspčr,k*vá organizace poskytrrie Krajskómrr ťr,fu<lrr í.ibere*kóho kraje nezbytn§u
siručintrcrst nutnou pla plrršní ptrvinrrostí prrille platrréha xn:ěni zákCIn* o střetu zírimŮ,
6.3.

'l

FI

J

vffi.
NANČNÍříesp$,l}ÁŘni,{Í

řirrarrčnílrcrspodaření orgarrizace

je

upraveno otleunč závar_,nýn:ri právnirni pi,edpisy,

vnítřrr.ími přr:<1pisy xřizr:vatele a organizace

8,1.

.

vl§t.
!}CIpl,ŇK(}vÁ Črrutv*sr

Zřir.ovate} organixaci ptlvaltrie doplrlkovor"r činnost rrav*rrujícírta }:lavltí úče]a př:et{l:trět
clirrn,osíi tak, alry mcrhla )épe využívatvšeclrny svd lrclsptlclářskC nlcržrrosti a ocitrorncrst
svýcť:r zanr§stngn§ů.

B.3.
8.4.

I}opirikclvťr činrrclst nes,mí n_&rušOvíiíplnčrrí}rlavrri činnr:sli orga.nizace a je veclcna
oddělenč,
Zisk z dophlkov* činrrrrsti orgatrizirce bude pi,eclevšírn porrži1 pro roz-.,r,tfi }rlavní činrrosti
rrrgnnix*rec, pokud ríiz,avat*| rrerozlr*dne j inak,
Ohruhy, resp, předrněty cloplrlk*vd činrrosti jsc.ru:
lrt"ls tirrská činncrsf

IX.

q.

1

.

vYM§uar.qÍ §Ony r,ŘÍrnrui,

(}rganiz*ce byla zřízerr a dne 2a. 2. 2tX}3 n* drrbu netrěitnu.

x.

zÁvĚnnčNÁ {"IsTÁF+fivsNi

zŤizavaci listina hyla přijata ustresenínr č, 45lllBlZlš Zastq>itelstvn Libereckólro
kraje s účirrnclstítlde dne 1 , 1, 20l 9,
10.2. §rrabytím ůčinno*titótn zřizovací lisliny pcrzbývají piatrrosti pť,*rlc.[rozízíizovaci
ťlokurneirty organizilc*,
10.3. Nedílrtou součásíítéto zí:i;lovrrcí listi:ry ie př:ílohn:
l}Ťíloh_a č, 1: §oupis nemol,itCltcl nraj*tku, který se orgal,lieaci přcdává k hospcrclařr*,ní.
1ů"l. ]xcl

V l.itretci

clne

í ú -1?- íí]j1}

ď#ň

hsjtnrnn Liberer:kóho
! ; t :: ",l
: |!

i.; li
-.,

{t *
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! l ú lt,
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kraje
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Příloha č. 1
ke zřaovací listině organizace: Služby sociální péčeTEREZA, příspěvková organizace
Vymezení majetku ve vlastnictví Libereckého kraje, který se organizaci předává k hospodaření.

Název organizace: SlužbysociálnípéčeTEREZA,přispěvková otganizace
Sídlo organizace:
č. p. l 80, 572 06 Benešov u Semil
IC:

00193771

Formahospodaření: Příspěvkováorganizace
Tato příloha č. l byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje ě. 447llglzK ze dne 22.
l0.2019 a plně nahrazuje přílohu č. 1 ke zřizovaci listině se soupisem inventarizace ke dni 30. 9. 2018.

specifikace nemovitého maietku
Pozemky
parcela č.
st. 188
st.222
2582137
430l4

vymera m500
292
94

43716

110

456l1

955

a

1061

druh pozemku. způsob wužit
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha. ost. komunikace
trvalÝ travní porost

katastr. územi
Benešov u sem l
Benešov u sem l
Benešov u sem l
Benešov u sem l
Benešov u sem l
Benešov u sem l

trvalý travni porost
zahrada

list vlast.
528
528
528
528
528
528

Benešov u semil
Benešov u semil

Hodnota maietku
Nemovité věci (stavby, pozemky a pěstitelské celky trvalých porostů)
Hodnota nemovitého ma
maietku v

Stavbv

pozemky a trvalé porosty
umělecká díla

kč

pořizovací hodnota

oprávkv

zůstatková hodnota

14.945.070.9I

3.748.036,33

11.I97 .034,58

pořizovací hodnota

oprávkv

evidenční hodnota

169.954,00

0,00

169.954,00

0,00

0,00

0,00

Soupis dle účetnílzávěrky ke dni 31.08.2019.

V Liberci

O,r. l.
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Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

