Město Louny
Mírové nám. 35, 440 23 Louny

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Rada města Loun svým usnesením č. 82/2012 ze dne 5. 3. 2012 schvaluje organizační
řád příspěvkové organizace města Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny
takto:

čl.I
Základní ustanovení
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny (dále jen organizace) je
příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.
Zásady činnosti a řízení organizace, rozsah povinností, pravomoci a odpovědnost
ředitele organizace a dalších zaměstnanců, strukturu organizace, její vnitřní uspořádání a
vztah ke zřizovateli upravuje Organizační řád.

čl. II
Postavení organizace
Postavení, funkce a činnost organizace je upravena zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách a rozhodnutím zřizovatele o zřízení této příspěvkové organizace zřizovací
listinou.

čl. III
Působnost organizace
Působnost organizace se vztahuje na všechny občany správního obvodu města Loun
s rozšířenou působností. Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) se
řídí zákonem č. 102/1992 Sb., v platném znění poskytování pečovatelské služby a přijímání
klientů do denního stacionáře (dále jen DS) zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.
O přidělení bytů rozhoduje ekonomický odbor MÚ Louny, o přijetí klientů do DPS ředitel
organizace na základě posudku registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu klienta.
S klienty jsou sepisovány smlouvy o poskytování služeb dle § 91, zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách.

čl. IV
Hlavní úkoly organizace
1) Organizace poskytuje ve smyslu § 40 zákona č.108/2006 Sb., terénní a ambulantní služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Terénní služby se poskytují ve vymezeném čase v domácnostech osob a ambulantní služby v
zařízeních sociálních služeb. Zařízeními sociálních služeb jsou: prádelna, středisko osobní
hygieny a jídelna s kuchyní.
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2) Organizace dále poskytuje ve smyslu § 46 zákona č.108/2006 Sb., ambulantní služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a dále
osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Nepřijímá občany, u nichž opožděný rozumový vývoj je následkem
výchovného zanedbání anebo u nichž dochází k akutním projevům psychických poruch
ohrožujících okolí.
3) Dále může poskytovat v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů i další sociální služby, které bude mít jako sociální službu
zaregistrované.
4) V souladu se zřizovací listinou zajišťuje organizace pronájem a správu bytů v Domech
s pečovatelskou službou Louny
V rámci stravovacího provozu organizace v souladu se schválenými stravovacími jednotkami
RM a se zásadami správné výživy s ohledem na věk a zdravotní stav klientů, připravuje a
vydává obědy. Zajišťuje prodej stravenek a finanční vyrovnání za stravenky vrácené a
odhlášené.

čl. V
Řízení organizace
V čele organizace stojí ředitel a jako statutární orgán zastupuje organizaci navenek. Ze své
činnosti je plně odpovědný zřizovateli. Zabezpečuje řádný chod organizace a je oprávněn
jednat jejím jménem v rozsahu, daném právními předpisy a případným omezením zřizovatele.
Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Loun.
Veškerou činnost organizace zabezpečuje v rámci plnění povinností daných náplní práce
stanovené zřizovatelem.
Ředitel:
a) jmenuje a odvolává z řad pracovníků organizace svého zástupce, který jej zastupuje
v době nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností s výjimkou rozhodování ve
věcech, které si ředitel vyhradil
b) je oprávněn zmocnit i jiné pracovníky, kteří mohou jednat jménem organizace, vydává
Provozní řád, Domácí řád, Pracovní řád a podle vnitřní potřeby i další vnitřní
předpisy, kterými podrobně vymezuje rozsah a způsob činnosti organizace
c) rozhoduje o poskytování pečovatelské služby a uzavírá s žadateli smlouvy o
poskytování sociálních služeb ve smyslu § 46 zákona č. 108/2006 Sb.
d) předkládá ekonomickému odboru návrhy na přidělení bytů v domech s pečovatelskou
službou
e) rozhoduje o přijetí klientů do zařízení, o jejich propuštění a uzavírá s nimi smlouvy o
poskytování sociálních služeb ve smyslu § 46 zákona č. 108/2006 Sb. a vnitřních
pravidel organizace
f) přijímá, eviduje a vyřizuje stížnosti, posuzuje jejich oprávněnost a zodpovídá za
správné a včasné vyřízení a nápravu
g) je povinen ve smyslu zákoníku práce řešit spory mezi zaměstnanci
h) zúčastňuje se projednávání problémů klientů za účasti jejich zákonných zástupců
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i) zúčastňuje se veřejných akcí Města Louny, na kterých odpovídá na dotazy občanů,
týkajících se činnosti organizace
j) zodpovídá za dodržování schváleného rozpočtu organizace
k) uzavírá nájemní smlouvy na byty v domech s pečovatelskou službou a nebytové
prostory v organizaci
l) v náplních práce stanovuje povinnosti všech zaměstnanců
m) písemně pověřuje řízením jednotlivých úseků další zaměstnance

čl. VI
Práva a povinnosti zaměstnanců
Organizace zaměstnává pracovníky v sociálních službách, kteří vykonávají přímou
obslužnou péči tj. pečovatelská činnost, sociální práce a pedagogická práce. Dále
zaměstnává technicko-administrativní pracovníky a pracovníky dělnických profesí, kteří
nevykonávají přímou obslužnou péči.
Každý zaměstnanec organizace má zajištěna základní práva dle zákoníku práce a
ostatních obecně platných předpisů.
Organizace se člení na tyto části:
a) pečovatelská služba – zajišťuje terénní a ambulantní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Terénní služby se
poskytují ve vymezeném čase v domácnostech osob, ambulantní služby v zařízeních
sociálních služeb. Součástí pečovatelské služby je prádelna, středisko osobní hygieny a
jídelna s kuchyní, která zajišťuje přípravu, výdej a rozvoz obědů.
b) denní stacionář – zajišťuje sociální služby ambulantní formou osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a dále osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby
c) ekonomický a personální úsek
Podrobná náplň činností jednotlivých částí MPS a rozsah povinností a oprávnění jejich
vedoucích i ostatních zaměstnanců jsou stanoveny vnitřními předpisy organizace. Vedlejší
hospodářskou činnost vykonává organizace na základě živnostenského listu.
Vedoucí zaměstnanci odpovídají za plynulý chod svého úseku, organizaci a kvalitu
poskytovaných služeb, za plnění úkolů podřízených pracovníků a jejich průběžné vzdělávání.
Jsou povinni informovat ředitele organizace a další vedoucí pracovníky o všech
skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon činnosti organizace.

čl. VII
Vztah ke zřizovateli
Zřizovatelem organizace je Město Louny. Výkonem funkce zřizovatele je, dle ustanovení
Organizačního řádu MÚ Louny, pověřen ekonomický odbor, který pro organizaci zajišťuje
metodickou a kontrolní činnost ve finančních otázkách. Metodickou činnost v sociální oblasti
a dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb zajišťuje
3

odbor sociálních věcí. Kvalitu poskytovaných služeb pomocí standardů ověřuje a hodnotí
Inspekce poskytování sociálních služeb.
Zřizovatel poskytuje organizaci finanční příspěvek na provoz, schvaluje rozpočet, mzdový
limit organizace, limit počtu zaměstnanců, rozbor hospodaření, čerpání rezervního a
investičního fondu a schvaluje přidělení finančních prostředků z hospodářského výsledku
organizace do fondu investičního, rezervního a do fondu odměn.

čl. VIII
Hospodaření organizace
Organizace je příspěvkovou organizací, jejíž finanční vztahy vůči zřizovateli jsou
upraveny zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
dalších předpisů.
Hospodaření organizace se řídí jejím rozpočtem, schváleným Zastupitelstvem Města
Loun.
Organizace hospodaří s níže uvedenými peněžními prostředky pouze v rámci stanovených
finančních vztahů:
a)
b)
c)
d)

neinvestiční účelovou dotací poskytovanou ze státního rozpočtu na základě žádosti
příspěvkem na provoz poskytovaným zřizovatelem
finančními prostředky získanými na základě smluvního vztahu s klientem
finančními prostředky získanými vlastní činností

Dále organizace hospodaří s finančními prostředky fondů a peněžními dary od fyzických a
právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí. Do fondů může
organizace rozdělovat zlepšený hospodářský výsledek jen tehdy, pokud byl uhrazen případný
zhoršený hospodářský výsledek předchozího roku, popř. minulých let.
Organizace je povinna dbát na hospodárné využívání finančních prostředků a dodržovat
stanovené finanční vztahy.
Významné změny podmínek, za nichž byl stanoven finanční vztah je organizace povinna
neprodleně oznámit zřizovateli.
Vztah rozpočtu organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch
organizace jen ze závažných a objektivních příčin. Zřizovatel zprostředkovává vztah
organizace též k rozpočtu kraje.

čl. IX
Peněžní fondy
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, organizace vytváří tyto peněžní fondy:
a)
b)
c)
d)

rezervní fond
investiční fond
fond odměn
fond kulturních a sociálních potřeb

Použití a převody finančních prostředků z jednotlivých fondů organizace se řídí platnými
pravidly rady města. Zůstatky peněžních fondů převádí po skončení roku organizace do
následujícího roku.
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čl. X
Zásady spolupráce s ostatními subjekty
Organizace spolupracuje s dalšími státními i nestátními subjekty poskytujícími sociální
služby.

čl. XI
Ustanovení společná a závěrečná
1) Tento organizační řád je základem pro další vnitřní normy organizace, které na něj
navazují a doplňují jej.
2) Organizační řád a jeho následné změny a doplňky schvaluje Rada Města Loun.
3) Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 1. 3. 2012
4) Přílohou organizačního řádu je organizační struktura organizace.

Radovan Šabata
starosta Města Loun

Ing. Edita Hořejší
místostarosta Města Loun
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