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Ing. Lukáš Zerza/564 602 829

Rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle § 78 odst. 2
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o sociálních službách"), rozhodl dne 12. 6. 2018 v souladu s § 82 odst. 2 zákona o sociálních
službách a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
na základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb č.j. KUJI 39411/2018 podané dne
23. 5. 2018 žadatelem
Nemocnice Počátky, s.r.o., IČ: 26216701
Havlíčkova 206, 394 64 Počátky
jednatel: Ing. Marie Hrnčířová
jednatel: PharmDr. Jiří Korta
(dále jen poskytovatel), změnit registrované údaje poskytovatele takto:
vypouští se: jednatel: MUDr. Ivo Koneš
jednatel: Ing. Jiří Rosenberg
doplňuje se: jednatel: Ing. Marie Hrnčířová
jednatel: PharmDr. Jiří Korta
Registrované služby:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

domovy se zvláštním režimem
7612969
pobytové
Kapacita:
- počet klientů: 30
- počet lůžek: 30
Cílová skupina:
- osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké,
alzheimerovy demence a ostatních typů demence, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby)
Věková struktura cílové skupiny:
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Místo poskytování:
Poskytována od:

Nemocnice Počátky, s.r.o.
Havlíčkova 206, 394 64 Počátky
1. 7. 2008

Odůvodnění: Rozhodnutí o změně registrace se vydává na základě žádosti poskytovatele
sociálních služeb, ke které poskytovatel doložil všechny údaje a doklady potřebné pro změnu
registrace.
Změna registrace u poskytovatele spočívá ve změně statutárních zástupců. Do funkce jednatele
byli s účinností od 4. 5. 2018 zvolení Ing. Marie Hrnčířová a PharmDr. Jiří Korta.

K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním učiněným
u správního orgánu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 1882/57, 587
33 Jihlava, který rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR.

V Jihlavě dne: 12. 6. 2018

JUDr. Věra Švarcová
vedoucí odboru sociálních věcí
podepsáno elektronicky
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Upozornění
Poskytovatel sociálních služeb je povinen, v souladu s § 82 odst. 1 zákona o sociálních
službách, písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti
o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5, s výjimkou údajů,
které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle
§ 79 odst. 5 písm. d) bodu 8. Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do
patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny
nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady.
Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. l) zákona o sociálních službách
dopustí přestupku tím, že neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1
citovaného zákona. Za přestupek se v souladu s ust. § 107 odst. 5 písm. a) zákona o sociálních
službách, uloží pokuta do 10 000 Kč. Podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách,
o změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, vydává
registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti poskytovatele
sociálních služeb. Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých se změny týkají, doložené
příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až po
právní moci rozhodnutí o změně registrace.
Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách
dopustí přestupku tím, že neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí
o registraci podle § 81 odst. 2 zákona o sociálních službách. Za přestupek se, v souladu
s § 107 odst. 5 písm. b) zákona o sociálních službách, uloží pokuta do 20 000 Kč.
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