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Statutární město Ústí nad Labem, 
401 00 Ústí nad Labem, Velká hradební 8, IČ 00081531, 

 

 

 

 

 

 

Dodatek č. 5 
k úplnému znění zřizovací listiny ze dne 22. 12. 2006 

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 
 

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 18/06 ze dne 14.12.2006 vydalo Statutární město 

Ústí nad Labem dne 22.12.2006 úplné znění zřizovací listiny Domova pro seniory Severní 

Terasa, příspěvkové organizace, IČ 44555326, s účinností od 1.1.2007. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č. 112/07 ze dne 28.6.2007 s účinností od 1.7.2007 Statutární 

město Ústí nad Labem provedlo změnu úplného znění zřizovací listiny a vydalo o tom dodatek 

č. 1 ze dne 29.6.2007. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č. 160/07 A) 6. písm. b) ze dne 13.12.2007 Statutární město 

Ústí nad Labem provedlo s účinností od 1.1.2008 změnu úplného znění zřizovací listiny a 

vydalo o tom dodatek č. 2 ze dne 20.12.2007.  

 

Usnesením Zastupitelstva města č. 423/09 A) 2. písm. c) ze dne 17.9.2009 Statutární město Ústí 

nad Labem provedlo s účinností od 1.11.2009 změnu úplného znění zřizovací listiny a vydalo o 

tom dodatek č. 3 ze dne 20.10.2009.  

 

Usnesením Zastupitelstva města č. 22/10 A) 1. ze dne 28.12.2010 Statutární město Ústí nad 

Labem provedlo s účinností od s účinností od 1.2.2011 změnu úplného znění zřizovací listiny a 

vydalo o tom dodatek č. 4 ze dne 5.11.2011. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č.              /18 ze dne             byl s účinností od 1.1.2019 

schválen tento dodatek, kterým se mění Čl. III. citované zřizovací listiny ze dne 22.12.2006 

takto 

 

Čl. III. 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace 

 

1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v zařízení sociálních 

služeb formou pobytových služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o sociálních službách“). 

  

2. Hlavní předmět činnosti organizace: 

a) sociální služba domovy pro seniory je vymezena v § 49 zákona o sociálních službách, 

a je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, 

b) sociální služba domovy se zvláštním režimem je vymezena v § 50 zákona o sociálních 

službách a je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
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chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

3. Při poskytování sociálních služeb je organizace povinna dodržovat Standardy kvality 

sociálních služeb. 

 

4. Při zajišťování sociálních služeb uvedených v tomto článku organizace spolupracuje 

s českými a zahraničními fyzickými a právnickými osobami, jejichž činnost a cíle jsou 

v souladu s posláním a prací organizace. 

 

5. Organizace poskytuje závodní stravování svým zaměstnancům ve vlastním zařízení 

závodního stravování. 

 

 

Ostatní ustanovení úplného znění zřizovací listiny ze dne 22.12.2006 včetně dodatku č. 1 ze 

dne 29.6.2007, dodatku č. 2. ze dne 20.12.2007, dodatku č. 3. ze dne 20.10.2009 a dodatku 

č. 4. ze dne 5.1.2011 se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

 

 

V Ústí nad Labem dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města Ústí nad Labem 

 


