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Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domov Velké Březno, příspěvkové organizace 

 



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  schva luje  

1. znění dodatku č. 1 zřizovací listiny Domov Velké Březno, příspěvkové 

organizace ze dne 24. 4. 2019, kterým se s účinností od 1. 1. 2020 vyjímá 

z hlavního účelu a předmětu činnosti organizace sociální služba domovy 

pro seniory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Domov Velké Březno, příspěvková organizace poskytuje dle zřizovací listiny dvě 

sociální služby, které má registrovány na Krajském úřadu Ústeckého kraje takto:  

1) domovy pro seniory, kapacita pobytové služby 17 lůžek 

Cílová skupina: mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Sociální služba se poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména 

z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

2) domovy se zvláštním režimem, kapacita pobytové služby 76 lůžek 

Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním. Služba je 

poskytována osobám od 45 let věku.  

Sociální služba je určena osobám s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy 

demencí. Sociální služba není poskytována osobám s jinými typy chronického 

duševního onemocnění a osobám závislým na návykových látkách.  

 

Se zvyšujícím se věkem obyvatel ČR je ze strany uživatelů sociálních služeb velká 

poptávka po sociální službě domovy se zvláštním režimem. S ohledem na budoucí 

vývoj ve společnosti lze předpokládat soustavně vyšší zájem o pobytovou službu 

domovy se zvláštním režimem.  

Dne 27. 5. 2019 obdržel odbor MOŠ žádost Domova Velké Březno, příspěvkové 

organizace o transformaci lůžek sociální služby „domovy pro seniory“ na lůžka 

sociální služby „domovy se zvláštním režimem“ s účinností od 1. 1. 2020. 

Navýšením kapacity lůžek ve službě domovy se zvláštním režimem dojde 

k rychlejšímu uspokojování zájemců o tuto službu. 

Stávajících 17 lůžek služby domovy pro seniory se od 1. 1. 2020 transformuje 

na 17 lůžek služby domovy se zvláštním režimem, tímto krokem dojde ke dni  

31. 12. 2019 k úplnému zrušení sociální služby domovy pro seniory v této organizaci. 

Všichni zaměstnanci v přímé péči o seniory jsou speciálně školeni pro poskytování 

péče o osoby s demencí a toto speciální zaměření bude po zrušení služby domovy pro 

seniory zcela využito. 

 

Záměr transformace lůžek sociální služby domovy pro seniory na lůžka sociální 

služby domovy se zvláštním režimem byl projednán: 

A) v komisi pro sociálně zdravotní problematiku dne 24. 6. 2019 takto:  

Komise pro sociálně zdravotní problematiku v souladu 6. Komunitním plánem 

péče obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem doporučuje schválit záměr 

transformace lůžek sociální služby domovy pro seniory na lůžka sociální služby 

domovy se zvláštním režimem v Domově Velké Březno s účinností od 1. 1. 2020. 

B) v Radě města dne 1. 7. 2019 viz usn. č. 457/17R/19 takto: 

Rada města schvaluje  

1. záměr transformace lůžek sociální služby domovy pro seniory na lůžka 

sociální služby domovy se zvláštním režimem v Domově Velké Březno, 

příspěvkové organizaci s účinností od 1. 1. 2020 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Na základě výše uvedeného předkládá odbor MOŠ návrh dodatku č. 1 ke zřizovací 

listině Domova Velké Březno, příspěvkové organizace ze dne 24. 4. 2019, kterým se 

z hlavního účelu a předmětu činnosti organizace vyjímá poskytování sociální služby 

„domovy pro seniory“. Od 1. 1. 2020 bude tato příspěvková organizace poskytovat 

pouze sociální službu „domovy se zvláštním režimem“ dle ustanovení § 50 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh dodatku č. 1 k ZL Domov Velké Březno byl odsouhlasen v Radě města 

dne 29. 7. 2019, usn. č. 502/20R/19: 

================================================== 

Rada města po projednání 

A )  souhlas í  

2. se zněním dodatku č. 1 zřizovací listiny Domov Velké Březno, příspěvkové 

organizace ze dne 24. 4. 2019, kterým se s účinností od 1. 1. 2020 vyjímá 

z hlavního účelu a předmětu činnosti organizace sociální služba domovy 

pro seniory 

B )  uk ládá  

1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

Ústí nad Labem      

T: 16. 9. 2019 

================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domov Velké Březno, příspěvkové 

organizace 


