
Město Příbram                                                              Pro jednání ZM 

odbor: sociálních věcí a zdravotnictví  dne: 14.09.2015 

 

Název bodu jednání: 
 
[>>>Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram.<<<] 
 
 
Předkládá:           Rada města Příbram 
       
Zpracoval:           Mgr. Robert Dikan      
 
Projednáno:       v RM dne 10.08.2015, R.usn.č.737/2015 
 
 
Text usnesení RM:   
 
Rada     I. b e r e   n a   v ě d o m í  

Seznam svěřeného movitého majetku města Příbram příspěvkové organizaci Centrum sociálních 
a zdravotních služeb města Příbram. 
 
II. d o p o r u č u j e   ZM 
schválit předání svěřeného movitého majetku města Příbram příspěvkové organizaci Centrum 
sociálních a zdravotních služeb města Příbram formou dodatku ke zřizovací listině. 

       
 
Napsala:                            Barbora Vacková          
                      
 
 
Návrhy na usnesení:  
(>>>Zastupitelstvo města Příbram   s c h v a l u j e  -  n e s c h v a l u j e  dodatek č. 1 ke zřizovací 
listině Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram s vymezením movitého majetku.<<<).  
 
 
 
 
  
Důvodová zpráva:   
 
Na základě usnesení Zastupitelstva města Příbram č.123/2015/ZM ze dne 23.02.2015 byla schválena 
zřizovací listina Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram (dále jen „CSZS“).. Organizace 
fúzovala dnem 01.07.2015 sloučením dle ustanovení § 174 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen ObčZ), ve spojení s ustanovením § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace 
Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram, se sídlem Bratří Čapků 277, Příbram VII, IČ: 71241841, 
jako organizace zanikající, s příspěvkovou organizací Pečovatelská služba města Příbram, se sídlem 
Brodská 100, Příbram VIII, IČ: 47067071, jako organizací přejímající – nástupnickou, za současného 
jejího přejmenování na CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM s tím, 
že na tuto přechází veškerá práva, majetek, povinnosti a závazky Městských jeslí a rehabilitačního 
stacionáře Příbram, a to s účinností ode dne 01.07.2015, který je také rozhodným dnem ve smyslu  
§ 176 ObčZ. Součástí schválené zřizovací listiny příspěvkové organizace je příloha č.1, kde je uvedený 
svěřený movitý majetek Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram a Pečovatelské služby 
města Příbram. 
 
CSZS je zřizovatelem zřízeno mj. za účelem poskytování sociálních služeb na základě Rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje o schválení registrace sociálních služeb.  
 
Usnesením Zastupitelstva města Příbram Usn. č. 192/2015/ZM ze dne 18.05.2015 bylo schváleno 
zrušení organizační složky města Příbram bez právní subjektivity „Azylový dům města Příbram“           
k 30.06.2015.  
 



Sociální službu „azylové domy“ a „odborné sociální poradenství“ poskytuje město Příbram od 01.07.2015 
prostřednictvím příspěvkové organizace CSZS. Navrhujeme proto, aby movitý majetek města Příbram byl 

svěřen k užívání příspěvkové organizaci CSZS formou dodatku č. 1 ke zřizovací listině. 
 
 
Příloha: seznam svěřeného movitého majetku 
            návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině 
   
 


