
 

Město Adamov-Městský úřad v Adamově 

Pod Horkou 2 

679 04 Adamov 
 

Dodatek č. 1  

k Domovnímu a provoznímu řádu Domu s pečovatelskou službou 

na ul. Komenského 1 v Adamově 

 

Článek 1 

Změny 
 

Článek 9 – Kulturní, zájmová a společenská činnost se doplňuje následovně: 

 

 

3) Použití společenské místnosti a jejího příslušenství pro účely jiných 

organizací (např. MKS, nabídky obchodních firem, které se zabývají nabídkou 

zdravotních pomůcek apod.) je  možné pouze po předchozí dohodě a souhlasu 

vedoucí odboru sociálních a správních věcí Městského úřadu v Adamově, za 

podmínek dodržení pořádkových a bezpečnostních opatření  stanovených 

v domovním řádu. Místnost je třeba uvést do původního stavu a po uzavření 

místnosti je klíč od této místnosti třeba předat pracovnici pečovatelské služby 

odpovědné za chod DPS nebo pověřené osobě z řad nájemníků.  

 

4)  Pro práci s počítačem, který je umístěn ve společenské místnosti DPS, platí 

jak pro pečovatelky, tak pro nájemníky DPS následující pravidla: 

 

Každý uživatel, který bude počítač využívat, se zapíše do přiloženého sešitu, 

který bude k dispozici u počítače.  

Do tohoto sešitu vyznačí, kdo počítač využíval, dobu, kterou na počítači strávil a 

v případě, že použil CD, disketu nebo jiné přídavné zařízení do PC, tuto 

skutečnost vyznačí rovněž do sešitu. 

V případě jakékoliv závady, která vznikne v průběhu práce s počítačem nebo u  

zjištění poruchy při jeho spuštění je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit 

pečovatelce v DPS, která je závadu povinna neprodleně oznámit vedoucí odboru 

sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov.  

V případě nepřítomnosti pečovatelky v DPS je třeba tuto skutečnost nahlásit 

pověřené osobě z řad nájemníků, která tuto skutečnost v nejbližším možném 

termínu nahlásí pečovatelce v DPS a ta poté vedoucí odboru sociálních a 

správních věcí MěÚ Adamov.  

V případě, že dojde k zavirování počítače neoprávněným stahováním souborů 

nebo použitím souborů na CD nebo disketách nebo dojde k takové poruše 

počítače, která byla zaviněna špatným užíváním, mohou být náklady na 



případnou přeinstalaci nebo opravu počítače vyúčtovány tomu, kdo tuto situaci 

zavinil.   
 

Článek 2 

Závěrečná ustanovení 

 

Dodatek Domovního a provozního řádu Domu s pečovatelskou službou na ul. 

Komenského 1 v Adamově  byl schválen na 12. zasedání Rady města Adamova 

konaném dne 23. 3. 2011 a tímto dnem nabývá účinnosti a platnosti. 

 

 

 

 

 

 

………………………………                                  …………………………….  

               Jiří Němec                                                     Bc. Roman Pilát, MBA  

             místostarosta                                                               starosta  


