
MESTO OTROKOVICE
Zastupitelstvo města Otrokovice

Město Otrokovice usnesením Zastupitelstva města Otrokovice ZMO č. 350/9/94 ze dne 27.9.1994ve
znění usneseni č.10112194 ze dne 20.12.1994, přijatých v souladu podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e)
zákona ó. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení), ve znění platném k rozhodnému dni, ustanovení § 27
zákona ó. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném k rozhodnému dni,
zřídilo ke dni 1.3.1995 předmětnou příspěvkovou organizaci a schválilo j$í zřizovací listinu.

Na základě usnesení Zastupitelstva města Otrokovice é. ZMOl73l06l15 ze dne 18. 06. 2015 se nyní vydává
s účinností od 01.07.2015 zřizovaci listina předmětné příspěvkové organizace v novém úplném znění, které
zcela nahrazuje dosavadní znění zřizovací listiny takto:

zRlzovAcl
(úplné znění ke dni 01.07. 2015|

l.
zřizovatel

město otrokovice, lČ 284301, nám. 3. května 1340, otrokovice, PSČ 76523, okres Zlín

ll.
Název, lČ a sídlo příspěvkové organizace

Název-:_ SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace

Zkrácená forma: SEN|OR

Právníforma: příspěvková organizace

lČ: 62180444

Sídlo : K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace (dále jen ,,organizace" nebo ,,SENIOR") je zřízena na
dobu neurčitou.

ll!.
Hlavní účel a předmět ěinnosti organizace

Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb, zejména osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

předmět činnosti a rozsah poskytovaných sociálních služeb je podrobněji vymezen platnou právní Úpravou
na úseku sociálního zabezpeěení, především zákonem ó. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušnými
prováděcími předpisy. Poskytovány jsou zejména tyto sociální služby: Domov pro seniory, Domov se
zvláštním režimem, Odlehčovací služby, Pečovatelská služba a Denní stacionář.

organizace jako příspěvková organizace ve své činnosti postupuje také podle zákona ó. 25012000 Sb., o
rozpočtovýcň pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
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lV.
Doplňkové činnosti organizace

Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou óinnost, která nesmí být vykonávána na úkor hlavního
účelu a předmětu činnosti, tedy i závodní stravování na základě smlouvy s jinými právnickými subjekty na
neziskovém principu.

Organizace je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost:
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona,
b) hostinská činnost,
c) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Doplňková činnost nesmí býtza příslušný kalendářní rok ztrátová.

Organizace je povinna zajistit v účetnictví oddělené'sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů
doplňkové činnosti.

Zisk dosažený z doplňkové óinnosti může organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti. Jiné
použití zisku je výjimečně možné jen na základé předchozího písemného souhlasu zřizovatele.

V.
Statutární orgán a způsob jednání za organizaci

Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Otrokovice. Ředitel
odpovídá zřizovateli za celkovou činnost a hospodařeníorganizace, plní povinnostivedoucího organizace
a další úkoly vyplývající z platných právních předpisů, Ředitel je oprávněn ustanovovat v souladu
s platnými právními předpisy svého zástupce, který ho zastupuje v době nepřítomnosti.

Statutární orgán je oprávněn činit právní jednání jménem organizace. Statutární orgán podepisuje za
organizaci tak, že k plnému názvu organizace, napsanému nebo vytištěnému, anebo k otisku razítka
organizace, připojí svůj vlastnoruóní podpis,

4, Statutární orgán ustanovuje vedoucí organizačních úfuarů organizace v souladu s jejím organizačním
řádem a platnými právními předpisy.

Vl.
Vymezení majetku, majetkových práv a povinností organizace

1. Organizaci byl předán k hospodaření následující nemovitý a movitý majetek:

a) Nemovitý maietek
- pozemek parc. ě. st. 3008 zastavěná plocha

občanská vybavenost
- pozemek parc. ó, st. 3380 zastavěná plocha

občanská vybavenost
- pozemky parc. č. 4391234 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. ó.4391235 ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 4391236 ostatníplocha, ostatní komunikace
- pozemek parc. č. 4381327 ostatní plocha, zeleň

vše v k,ú. a obci Otrokovice,

b) Movitý maietek je vymezen inventurními soupisy a toto vymezení je průběžně doplňováno k31,12.
každého kalendářního roku,

Majetek ie organizaci předán vždy protokolárně, přičemž přílohou protokolu o předání majetku jsou
vždy inventurnísoupisy předávaného majetku, Organizace majetek uživáa spravuje bezúplatně.

2.

3,

4,

1.

2.

a nádvoří, jehož součástí je stavba sě.p. 1615

a nádvoří, jehož součástí je stavba s ó,p. 1840
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4,

Pokud byl organizaci předán zřizovatelem k hospodaření movitý majetek přede dnem účinnostitohoto znění
zřizovací listiny a nebyl jí takový majetek rozhodnutím zřizovatele odňat, má se za lo, že k němu má
příspěvková organizace právo hospodaření. V případě, že příspěvková organizace zjistí nesrovnalost, bez
zbytečného odkladu tuto skuteěnost oznámí písemně zřizovateli s jejím podrobným popisem, tak aby mohl
zřizovatel zajistit nápravu.

Při hospodaření s majetkem se organizace řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, touto zřizovacílistinou, vnitřními předpisy zřizovatele a pokyny zřizovatele,

Organizace má ke svěřenému majetku, tj. k majetku předanému příspěvkové organizaci zřizovatelem
k hospodaření a majetku nabytému pro zřizovatele, tato práva povinnosti:

A) Základní práva a povinnosti
a) Nabývá vždy majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon jinak. Je oprávněna nabývat pro

zřizovatele úplatně i bezúplatně movitý majetek včetně finanóních prostředků bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele, není-li dále stanoveno jinak, Zřizovatel dává organizaci touto
zřizovací listinou souhlas k přijímání peněžitých darů úóelově neurčených. K nabytí movitého
majetku pro zřizovate|e s omezenými dispozičními právy, zejména na základě realizace projektu
spolufinancovaného ze státního rozpočtu či rozpočtu Evropské unie, k nabytí nemovitého majetku
pro zřizovatele, k nabytí majetku pro zřizovatele děděním a k nabytí peněžitého daru účelově
určeného je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele.

b) Majetek nabytý pro zřizovatele (zejména majetek nemovitý, movitý včetně zásob, pohledávky
a závazky) se dnem nabytí považuje za majetek předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.

c) Je povinna a oprávněna svěřený majetek spravovat a efektivně využívat pro plnění hlavního účelu
a předmětu ěinnosti, k němuž byla zřízena a pro doplňkové činnosti vymezené zřizovací listinou.

d) Je povinna svěřený majetek evidovat, ocenit, vést jej ve svém účetnictví a odepisovat jej v souladu
s příslušnými právními předpisy, metodickými pokyny zřizovatele a schváleným odpisovým plánem.

e) Je povinna o svěřený majetek peóovat, udržovat jej ve stavu v souladu s technickými normami a
souvisejícími právními předpisy (stavební předpisy, hygienické normy, protipožární a bezpečnostní
předpisy apod.) a provádět jeho opravy, revize, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení.

f) Je oprávněna a souěasně povinna realizovat akce charakteru oprav a údržby, nové stavby,
technické zhodnocení svěřeného majetku (rekonstrukce, stavební úpravy atp.) a investióní nákupy a
akce reprodukce majetku v souladu se schváleným plánem tvorby a čerpání fondu investic
příspěvkové organizace, rozpoětem organizace, vnitřními předpisy a pokyny zřizovatele.

g) Je povinna svěřený majetek chránit před zniěením a poškozením, před odcizením nebo zneužitím
i před neoprávněnými zásahy.

h) Je povinna při likvidaci pojistných událostí postupovat v souladu s vnitřními předpisy zřizovalele
a pokyny zřizovatele. Pojištěnísvěřeného nemovitého majetku zajišt'uje zřizovaíel.

i) Je poúinna řádně a včas ěinit veškeré nezbytné kroky směřující k uplatnění práva na náhradu škody,
na vydání bezdůvodného obohacení, zajistit, aby nedošlo k promlčení nebo dokonce zániku
pohledávek. Uzavírá související dohody a přijímá plnění.

B) Nájem, pacht, výpůjčky

j) Je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele svěřený majetek (movitý i-- 
nemovitý), popř. ve svěřeném nemovitém majetku prostory/plochy včetně souvisejícího movitého
majetku-(vybavení) pronajímaťpropachtovat vlastním jménem za cenu v místě a ěase obvyklou nebo
vyšší, nejedná-li se o cenu státem regulovanou, na dobu určitou do 2 let.

k) piíspěvkóvým organizacím zřizovaným městem Otrokovice může majetek (movitý/nemovitý/prostory' 
ěi piochy ve svěřeném nemovitém majetku) předávat do užívání na dobu uróitou nejvýše 5 let jen

formou 
- 
výpůjěky, vždy na základě písemně uzavřené smlouvy. Nad uvedenou dobu jen

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
vlinycn případech je výpůjěka svěřeného majetku možnájen s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele.

l) Není oprávněna realizovat nájemní smlouvy na služební byty nacházející se ve svěřených' 
nemovitostech, věetně výběru nájemného a plateb za služby. Pronájem služebních bytŮ ve svěřených
nemovitoste ch zabezpeěuje zřizovatel.

m) V případě, že by uzavřeňím dodatku ke smlouvě o nájmu/pachtu/výpůjčce došlo k překročení doby' 
najmirlpachtu/vý-půjčky uvedené vpísm. i) a j) tohoto odstavce (2rokyl1let), je kjeho uzavření nutný

próocnbzi piseinný Šouhlas zřizovatele. Předchozí písemný souhlas_ zřizovatele je nutný rovněž
v případě, kdy je db iednono roku ode dne skončení nájmu/pachtu/výpůjěky uzavírána nová smlouva
toho2 typu se siejnoú smluvní stranou týkající se identického majetku, pokud by touto smlouvou doŠlo
t prekrÓ'ěení celkóvé doby nájmu/pachtu/výpůjčky uvedené v písm. i) a j) tohoto odstavce (2 roky/S let).
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Ustanovení předešlé věty se nevztahuje na smlouvy, ktenými je svěřený majetek
pronajímán/propachtován/vypůjčován ke krátkodobým pronájmům/pachtům/výpůjčkám, tj kdy je
nájemcem/pachtýřem/vypůjčitelem využíván na základě smluvního ujednání pouze v určité dny nebo
v předem vymezených hodinách,

n) Je oprávněna, pokud to je nezbytně nutné pro plnění hlavního účelu a předmětu óinnosti, najmout
si/vzít do pachtu movitý majetek za cenu v místě a čase obvyklou na dobu neurčitou, nemovitý majetek
pouze na dobu uróitou do 2 let, na dobu delší jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
případně si vypůjčit nemovitý nebo movitý majetek na dobu určitou do 7 let. Na dobu delší nebo
neurčitou pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
V případě, že by uzavřením dodatku či dohody ke smlouvě o nájmu/pachtu/výpůjóce došlo
k překročení v tomto písmenu uvedené doby nájmu/pachtu/výpůjěky, je oprávněna tento
dodatek/dohodu uzavřít jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí písemný
souhlas zřizovatele je nutný rovněž v případě, kdy je do jednoho roku ode dne skončení
nájmu/pachtu/výpůjčky uzavirána nová smlouva téhož typu se stejnou smluvní stranou týkající se
identického majetku, pokud by touto smlouvou došlo k překročení celkové doby nájmu věci
nem ovité/pachtu/výpůjčky (2 r oky 17 let).
Na dobu delší než je uvedeno v tomto odstavcije oprávněna si bez souhlasu zřizovatele najmouVvzít
do pachtu nemovitý nebo movitý majetek, příp. si jej vypůjčit, a to na dobu udžitelnosti projektu za
účelem splnění podmínek projektu spolufinancovaného zejména z rozpoótu Evropské unie či
finančního mechanismu Norska.

o) Je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele rozhodnout o skončení
nájmu/pachtu/výpůjčky a činit s tím související právní jednání.

C) Jiné dispozice s majetkem

p) Není oprávněna svěřený majetek prodat, darovat, směnit, zatižit věcným břemenem, zřídit ktomuto
majetku právo stavby nebo jiné právo věcné, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak
použít k účasti na podnikánítřetích osob.

q) V případě, že byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření majetek, který zřizovatel získal, byť jen
z části, na základě realizace projektu spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky,
z rozpočtu Evropské unie či finančního mechanismu Norska, nesmí příspěvková organizace po dobu
udržitelnosti projektu s tímto majetkem disponovat, zejména ho prodat, směnit, darovat,
pronajmout/propachtovaUvypůjčit, zatěžovat ho žádnými právy třetích osob, včetně zástavního práva
ani provádět jakékoliv jiné dispozice s tímto majetkem ve smyslu výše uvedených majetkových práv,
pokud by byly tyto dispozice v rozporu s podmínkami příslušného projektu.

r) Je oprávněna vymezit neupotřebitelný a přebyteěný svěřený movitý majetek formou rozhodnutí
podepsaného statutárním orgánem příspěvkové organizace.

s) Je oprávněna samostatně nakládat jménem zřizovatele s přebytečným a neupotřebitelným svěřeným
movitým majetkem v pořizovací ceně do 50 tis, Kč včetně; přebytečný a neupotřebitelný svěřený
movitý majetek v pořizovací ceně nad 50 tis. Kě je oprávněna vyřadit pouze s předchozím
písem ným souhlasem zřizovatele.

D) Pohledávky, dluhy, úvěry, zápůjěky

t) Je oprávněna prominout a odepsat pohledávku vjednotlivém případě vůči jednomu dlužníku
v nominální hodnotě do 20 tis. Kč včetně, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na
vymáhání by převýšily pohledávku samotnou; na vyžádání zřizovatele je povinna předložit veškeré
podklady prokazující tuto skutečnost; pohledávky vnominální hodnotě nad 20 tis. Kó vjednotlivém
případě je oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

u) Je oprávněnauzavírat dohody o započtení pohledávek.
v) Je oprávněna uzavírat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti nepřesahující období kalendářního roku.
w) Je oprávněna uzavírat smlouvy o postoupení pohledávek a smlouvy o postoupení smlouvy pouze s

předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
x) Je oprávněna uzavírat smlouvy o přistoupení k dluhu a převzetí dluhu jen s předchozím písemným

souhlasem zřizovatele. Je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu
s právem koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.

y) Je oprávněna uzavírat smlouvy o úvěru nebo zápůjčce jen s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě zápůjček zaměstnancům z fondu kulturních a
sociálních potřeb,

5. O předchozí písemný souhlas zřizovatele dle předchozích bodů je organizace povinna požádat před
předpokládanou účinností daného právního jednání, a to zpravidla minimálně jeden měsíc před
plánovaným termínem jednání orgánu města příslušného k udělení daného souhlasu,

6. Organizace je povinna řídit se při hospodaření s majetkem vnitřními předpisy a dalšími pokyny
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zřizovatele.

Oprávnění k majetku zřizovatele nevymezená organizaci zákonem nebo touto zřizovaci listinou vykonává
zřizovatel. Za ochranu majetku, výkon práv a povinností při nakládání s majetkem, ktený má příspěvková
organizace předán k hospodaření, odpovídá statutární orgán. Reditel vymezí úkoly, oprávnění a
povinnosti zaměstnancŮ při hospodaření s majetkem, ktený má příspěvková organizace předán
k hospodaření, a stanoví okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost ve vnitřních
předpisech organizace.

Vll.
závěrečné ustanovení

Záležitosti neupravené touto zřizovací listinou se řídí zákonem ó, 25012000 Sb., o rozpoětových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

Toto úplné zněni zřizovací listiny bylo podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona ě. 12812000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
é. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů schváleno Zastupitelstvem města Otrokovice.

Tato zřizovací listina je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě
vyhotoven í obd rží příspěvková orga n izace a čtyři vyhotoven í zřizovatel.

V Otrokovicích 19, 06. 2015

1.

2.
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