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       V Čelákovicích dne 28. 6. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovaly 
 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta II 

 
 

……………………………………………… 
Mgr. Václava Snítilá, ředitelka 

Pečovatelské služby Čelákovice, p.o.  
Radka Körnerová, vedoucí OOZ 

 
 
 
MATERIÁL Č. 6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 20/2017 DNE 28. 6. 2017 
 
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o. – Dodatek č. 1 ke Zřizovací 
listině 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 10/2016/4.1.1.2 ze dne 30. 3. 2016 
byla schválena Zřizovací listina příspěvkové organizace „Pečovatelská služba 
Čelákovice, příspěvková organizace“ s účinností od 1. 1. 2017. 
 
Příspěvková organizace je zřízena v souladu s „Koncepcí rozvoje Pečovatelské 
služby města Čelákovic pro období 2015 – 2025“, kterou doporučila Rada města ke 
schválení Zastupitelstvu města usnesením č. 33/2015/5.3 ze dne 15. 12. 2015. 
Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo předloženou koncepci usnesením č. 
09/2016/3.1 ze dne 13. 1. 2016. Výhodami nově zřízené příspěvkové organizace 
jsou především samostatnost v rozhodování, rozšíření kompetencí, ale zároveň i 
zodpovědnost za přijatá opatření a širší možnosti čerpání financí z dotačních 
programů.  
 
Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, je zapsána u obchodního 
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1567. Pro uvedení 
textu Zřizovací listiny a zápisu do obchodního rejstříku do souladu je nutno doplnit 
text Zřizovací listiny dle textu zápisu do obchodního rejstříku – okruhy základní a 
doplňkové činnosti příspěvkové organizace „Pečovatelská služba Čelákovice, 
příspěvková organizace“. Toto je řešeno Dodatkem č. 1 ke Zřizovací listině. 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatelé doporučují schválit navržené usnesení. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
- 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
RM č. 33/2015/5.3 ze dne 15. 12. 2015  
ZM č. 09/2016/3.2, 3.3 ze dne 13. 1. 2016 
ZM č.10/2016/4.1.1.2 ze dne 30. 3. 2017 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
 
6.  
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke 
Zřizovací listině příspěvkové organizace „Pečovatelská služba Čelákovice, 
příspěvková organizace“ s účinností od 1. 7. 2017. 
 
PŘÍLOHY 
 
Zřizovací listina p. o. Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace 
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině 
Výpis z OR – Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace 
 
 
 
 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
 

……………………………………………… 
Radka Körnerová, vedoucí odboru 

pro občanské záležitosti 

 
 

……………………………………………… 
Mgr. Jiří Havelka 

právník městského úřadu 
 


