odbor sociálních věcí
oddělení plánování a rozvoje
sociálních služeb

ABAPO, s.r.o.
Chelčického 815
686 06 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

spisová značka

12. května 2015

Mgr. Dana Samiecová/577 043 324

KUZL 17972/2015

KUSP 17972/2015/SOC

Rozhodnutí
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen správní orgán), příslušný k rozhodování
podle § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o sociálních službách) rozhodl dne 12.05.2015 podle § 81 odst. 1 zákona
o sociálních službách v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti o registraci sociálních služeb čj. KUZL 17972/2015,
podané dne 16.03.2015 žadatelem
ABAPO, s.r.o., IČ 02672910
Chelčického 815, 686 06 Uherské Hradiště
jednatel: Ing. Ivo Daněk
(dále jen poskytovatel), o registraci níže uvedených sociálních služeb:
Registrované služby:
Druh služby:
Identifikátor:

osobní asistence
4200668

Forma poskytování:

terénní, poskytovaná ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností
Zlín, Otrokovice, Vizovice

Kapacita okamžitá:

počet klientů: 5/daný okamžik

Okruh osob:

Cílová skupina:
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s jiným zdravotním postižením
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se zdravotním postižením
- senioři
Věková struktura cílové skupiny:
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)
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Místo poskytování:

ABAPO osobní asistence (od 01.06.2015)
Divadelní 3242, 760 01 Zlín

Poskytována od:

01.06.2015

Odůvodnění:
Poskytovatel podal dne 16.03.2015 žádost o registraci sociálních služeb, zaevidovanou pod čj. KUZL
17972/2015 s tím, že chce poskytovat sociální službu osobní asistence.
Dne 08.04.2015 provedl správní orgán místní šetření za účelem posouzení materiálně technických
podmínek pro registraci sociální služby v kontaktním místě sociální služby, které se nachází na adrese
Divadelní 3242, 760 01 Zlín se závěrem, že po zabezpečení místnosti pro zázemí pracovníků služby
budou prostory pro kontaktní místo služby vyhovující.
Poskytovatel dne 12.04.2015 doložil úředně ověřenou kopii Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor č. 1, ze kterého je zřejmé, že zázemí pro pracovníky služby zabezpečil.
Poskytovatel dále správnímu orgánu sdělil, že sociální službu osobní asistence bude poskytovat ode
dne 01.06.2015.
Vzhledem k tomu, že poskytovatel v průběhu řízení doložil všechny potřebné údaje a doklady, splňuje
podmínky pro registraci sociálních služeb podle § 79 zákona o sociálních službách. Z toho důvodu
bylo jeho žádosti vyhověno.
K účinnosti rozhodnutí dochází dnem 01.06.2015.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to
podáním učiněným u správního orgánu Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, který rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR.

Mgr. Gabriela Hrdinová
(otisk úředního razítka)

vedoucí oddělení
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

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 zákona o sociálních službách, s výjimkou
údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 zákona o sociálních službách, 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.
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Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. l) zákona o sociálních službách dopustí
deliktu tím, že neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1 citovaného zákona. Za
správní delikt se v souladu s ustanovením § 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
deliktu tím, že neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci podle § 81
odst. 2 zákona o sociálních službách. Za správní delikt se, v souladu s § 107 odst. 5 písm. b) zákona
o sociálních službách, uloží pokuta do 20 000 Kč.
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