Odbor sociálních věcí
oddělení plánování a rozvoje sociálních
služeb

Datum
20. 9. 2011

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace
Školní 1299
Otrokovice
765 02 Otrokovice 2

Číslo jednací
KUZL 69107/2011

Oprávněná úřední osoba
Krátká Soňa

Rozhodnutí
Krajský úřad Zlínského kraje, 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 20. 9. 2011 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. KUZL 69107/2011, podané dne 19. 9. 2011
žadatelem

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444
Školní 1299, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2
ředitel: Ing. Ivana Vardanová
(dále jen poskytovatel), změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:
Název poskytovatele: SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace
Ukončené služby:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Kapacita:
Místo poskytování:

chráněné bydlení
6723408
pobytové
počet lůžek: 109
Chráněné bydlení SENIOR Otrokovice
Školní 1299
Otrokovice
765 02 Otrokovice 2
Chráněné bydlení SENIOR Otrokovice
K. Čapka 1615
Otrokovice
765 02 Otrokovice 2
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Okruh osob:

Poskytována od:
Poskytována do:
Důvod ukončení:

Cílová skupina:
- osoby se zdravotním postižením
- osoby s chronickým onemocněním
Věková struktura cílové skupiny:
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)
1. 1. 2007
31. 12. 2011
vlastní žádost poskytovatele.

Odůvodnění:
Poskytovatel požádal o změnu registrovaných údajů poskytovatele uvedených v rozhodnutích
Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru sociálních věcí o změně registrace č.j. KUZL 57605/2009, ze
dne 27.6.2007, v rozhodnutí o registraci č.j. KUZL 57604/2009, ze dne 17. 9. 2009, č.j. KUZL
2778/2010, ze dne 20. 1. 2010 a č.j. KUZL 1993/2011, ze dne 24. 1. 2011. Změna se týká názvu
poskytovatele, který má být v souladu s názvem uvedeným ve Zřizovací listině příspěvkové
organizace Města Otrokovice. Podle této zřizovací listiny je název poskytovatele SENIOR Otrokovice,
příspěvková organizace, nikoliv SENIOR Otrokovice. Ostatní údaje o poskytovateli se nemění.
Dále žádal o změnu registrace spočívající v ukončení poskytování sociální služby chráněné bydlení,
identifikátor 6723408, registrované rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru sociálních
věcí č.j. KUZL 2778/2010, ze dne 20. 1. 2010, ke dni 31. 12. 2011.
Ukončení poskytování sociální služby zdůvodnil tím, že vzhledem k současným potřebám uživatelů
služby chráněné bydlení rozhodl zřizovatel Město Otrokovice o zrušení této sociální služby ke dni 31.
12. 2011. V současnosti žijí v chráněném bydlení obyvatelé, kteří zvládnou péči o domácnost a o sebe
bez cizí pomoci. Složení a množství služeb, které obyvatelé odebírají a potřebují, odpovídá nabídce
služeb zajišťovaných pečovatelskou službou, nikoliv službám poskytovaným v pobytovém zařízení
sociálních služeb. Stávajícím uživatelům sociální služby chráněné bydlení bude po ukončení
poskytování sociální služby nabídnuta možnost využití pečovatelské služby. Usnesením č.
RMO/442/07/11 ze dne 18. 7. 2011 byl schválen záměr vyčlenit budovu SENIOR A (Školní čp. 1299),
kde je nyní služba poskytovaná, z příspěvkové organizace SENIOR Otrokovice, příspěvková
organizace a dále ji využívat jako budovu s nájemními byty pro vymezenou sociální skupinu –
zejména seniory.
Vzhledem k tomu, že poskytovatel doložil všechny potřebné údaje a doklady, rozhodl registrující orgán
o změně registrace podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách

K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním učiněným u správního
orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru sociálních věcí, třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 1. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR.

Mgr. Jana Chovancová
vedoucí odboru sociálních věcí
(dokument opatřen otiskem úředního razítka a elektronickým podpisem)
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