
Město Nové Město na Moravě

vydává

na základě ust.  § 84 odst.  2 písm. d)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v souladu  s usnesením
Zastupitelstva města Nové Město na Moravě (dále jen „Zastupitelstvo města“) přijatým pod
bodem č. 5/5/ZM/2015 programu na 5. zasedání Zastupitelstva města dne 21.9.2015

Dodatek č. 5

Zřizovací listiny

Novoměstských sociálních služeb

schválené  na  23.  řádném  zasedání  Zastupitelstva  města  Nové  Město  na  Moravě  dne
29.9.2009,  ve  znění  Dodatku  č.  1  ze  dne  13.12.2010,  Dodatku  č.  2  ze  dne  12.12.2011,
Dodatku č. 3 ze dne 26.11.2012 a Dodatku č. 4 ze dne 24.2.2014

I.

Tímto Dodatkem č. 5 se bod 1. čl. 3 Zřizovací listiny, ve znění:

1. Poskytováním pečovatelské služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  vyhlášky  MPSV  ČR  č.  505/2006  Sb.,  kterou  se
provádějí  některé  ustanovení  zákona  o  sociálních  službách,  ve  znění  pozdějších
předpisů,  a  to  v souladu  s rozhodnutím  o  registraci  vydaným  dne  7.  června  2007
Krajským úřadem kraje Vysočina č.j. KUJI 38280/2007, sp. zn. OSVZ 951/2007.
Rozsah  poskytovaných  služeb  a  úhrada  za  ně  je  stanovena  vnitroorganizačním
předpisem organizace.
Pečovatelská  služba  je  poskytována  uživatelům v domě s pečovatelskou  službou  a
v domácnostech osobám v Novém Městě na Moravě, včetně místních částí. 

ruší a nahrazuje se novým, který nově zní:

   „1. Poskytováním pečovatelské služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  vyhlášky  MPSV  ČR  č.  505/2006  Sb.,  kterou  se
provádějí  některé  ustanovení  zákona  o  sociálních  službách,  ve  znění  pozdějších
předpisů. 
Rozsah  poskytovaných  služeb  a  úhrada  za  ně  je  stanovena  vnitroorganizačním
předpisem organizace.



Pečovatelská  služba  je  poskytována  uživatelům  v domě  s pečovatelskou  službou  a
v domácnostech osobám v Novém Městě na Moravě, včetně místních částí.“

Tímto Dodatkem č. 5 se bod 2. čl. 3 Zřizovací listiny, ve znění:

1. Provozováním domu s pečovatelskou službou (dále „DPS“)

DPS je určen pro osoby se sníženou soběstačností a zdravotně postižené občany, kteří
dosáhli  věku  rozhodného  pro  přiznání  starobního  důchodu,  nebo  jsou  poživateli
invalidního důchodu a potřebují pečovatelskou službu. Organizace je registrována jako
nestátní zdravotnické zařízení, v souladu s vydaným rozhodnutím kraje Vysočina č.j.:
KUJI64176/2009, spis.zn. 02201/2009/6.

V DPS je poskytován zvýšený rozsah pečovatelské služby a to jako nepřetržitý provoz
dle individuálních potřeb uživatelů.  S ohledem na tuto skutečnost, je přidělení bytu
v DPS podmíněno potřebou žadatelů o tento byt pečovatelskou službu využívat, a to
s ohledem na věk a zdravotní stav žadatelů.

Specifikace  rozsahu  služeb  poskytovaných  v  DPS  je  obsažena  ve  smlouvě  o
poskytování  pečovatelské  služby  mezi  uživatelem  a  organizací.  Tato  smlouva  je
uzavírána se všemi obyvateli po přidělení bytu v DPS, včetně stávajících obyvatel.

Žádosti  o  přidělení  bytu  v DPS  přijímá  ředitel  organizace,  který  je  předkládá
k projednání a rozhodnutí Radě města Nové Město na Moravě (dále jen „rada města“).

Jeden byt v DPS je vyčleněn k přechodnému ubytování. Přechodné ubytování je pobyt
na  dobu určitou.  O  přechodném ubytování  v trvání  do  jednoho  kalendářního  roku
rozhoduje ředitel organizace, na dobu delší než jeden rok je nutný souhlas zřizovatele.

ruší a nahrazuje se novým, který nově zní:

  „ 2.    Provozováním domu s pečovatelskou službou (dále „DPS“)

DPS je určen pro osoby se sníženou soběstačností a zdravotně postižené občany, kteří
dosáhli  věku  rozhodného  pro  přiznání  starobního  důchodu,  nebo  jsou  poživateli
invalidního důchodu a potřebují pečovatelskou službu. 

V DPS je poskytován zvýšený rozsah pečovatelské služby a to jako nepřetržitý provoz
dle individuálních potřeb uživatelů.  S ohledem na tuto skutečnost, je přidělení bytu
v DPS podmíněno potřebou žadatelů o tento byt pečovatelskou službu využívat, a to
s ohledem na věk a zdravotní stav žadatelů.

Specifikace  rozsahu  služeb  poskytovaných  v  DPS  je  obsažena  ve  smlouvě  o
poskytování  pečovatelské  služby  mezi  uživatelem  a  organizací.  Tato  smlouva  je
uzavírána se všemi obyvateli po přidělení bytu v DPS, včetně stávajících obyvatel.

Žádosti  o  přidělení  bytu  v DPS  přijímá  ředitel  organizace,  který  je  předkládá
k projednání a rozhodnutí Radě města Nové Město na Moravě (dále jen „rada města“).

Jeden byt v DPS je vyčleněn k přechodnému ubytování. Přechodné ubytování je pobyt
na  dobu určitou.  O  přechodném ubytování  v trvání  do  jednoho  kalendářního  roku
rozhoduje  ředitel  organizace,  na  dobu  delší  než  jeden  rok  je  nutný  souhlas
zřizovatele.“



II.

Tímto Dodatkem č. 5 se rozšiřuje znění čl. 3 o bod 5, který zní:

„  5.  Poskytováním  odlehčovací  služby  dle  zákona  č.108/2006  Sb.,  o  sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí  některá ustanovení  zákona o sociálních službách,  ve znění  pozdějších
předpisů.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Zřizovací listiny tímto Dodatkem č. 5 zůstávají nedotčená a nadále
v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem 21.9.2015.

3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Jedno
vyhotovení obdrží organizace a tři vyhotovení obdrží zřizovatel.

4. Tento Dodatek č. 5 byl projednán na 5. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na
Moravě konaném dne 21.9.2015 a schválen usnesením přijatým pod bodem programu
č. 5/5/ZM/2015.

V Novém Městě na Moravě dne: 21.9.2015

Michal Šmarda
starosta
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