
I

l KRAJsKÝ úŘnp rnÁlovÉnRnoecxÉno KRAJE
odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 124512, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3

ústav sociálních služeb Milíčeves
Milíčeves 1
Slatiny
506 01 Jičín 1
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V Hradci Králové dne29.7.2O16
Vyřizuje: lng. Jana Aimová
Tel.: 495 B17 348
č..l. : t<u xHK-2521 2l sv l 20 1 6 l Aj/socRE/6 1 -2

RozHoDNUTl

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcÍ, přísluŠný k rozhodování Podle
g zá oást. 2zákonač. 10s/2006 sb., osociálních službách, ve znění pozdějŠÍch předPisŮ, rozhodl

áne 29.7.2016 vsouladu s§82odst.2 zákona osociálních sluŽbách avsouladu se zákonem
č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ, na základé Žádosti o změnu

registrace sociálních služeb č.j. KUKHK-25212ISVí2a16/Aj/SOCRE/61 Podané dne 29.7.2016

žadatelem

Ústav sociálních služeb Milíčeves, lČ: 70891931
Milíčeves 1, Slatiny, 506 01 Jičín 1

ředitel: Mgr. PavelJór

(dále jen poskytovatel), změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních sluŽeb takto:

Registrované služby:

Druh služby:
ldentifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob;

Místo poskytování:

Rozhodnutí o registrace

domovy pro seniory
3135426
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek; 70 (do 31.7 ,2a16\
- počet lůžek 68 (od 1,8.2016)
Cílová skupina:
- senioři
Věková struktura cílové skupiny:
- od 60 let uýše
ústav sociálních služeb Milíčeves
Milíčeves 1, Slatiny, 506 01 Jičín 1
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poskvtována od:



KRA"JsKÝ úŘap rnÁlovÉttRRorcxÉxo KR AJE
odbor sociálních věcí

Pivovarskó náměsti 124512, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3

Odůvodnění: Dne 2g.7.2016 požádal poskytovatel sociálních služeb Ústav sociálních služeb
Milíčeves o změnu registrace od 1.8.2016 u poskytované sociální služby domovy pro seniory,
identifikátor služby 3135426, která se týká změny kapacity, a to snížení ze stávajících 70 lŮžek na
68 lůžek z důvodu rekonstrukce (rozšíření výtahu). Poskytovatel doložil aktuální popis realizace.
Na základě podané žádosti a předloženého dokladu registrující orgán rozhodl o změně registrace
od 1.8.2016.
Ostatní registrované služby se tímto rozhodnutím nemění.

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 Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí,
Pivovarské náměstí 124512, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3, ktený rozhodnutí vydal.
O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

(otisk úředního razítka)

lng, Jana Aimová
referent oddělenísociálních služeb a spoD

Rozhodnutí o změně registrace
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slrana 2l3



t

I

KRAJsKý úŘno xnÁlovÉnnepecxÉno KRAJE
odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245t2, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3

Upozornění: Poskytovatel sociálních služeb je povinen, v souladu s § 82 odSt. 1 zákona
o'sociálních službá'ch, písemně oznámit regiŠtrujícímu orgánu změny týkající se ÚdajŮ

obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst, 5,

s výjimkóu údajů, které jsóu náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, a § uýjimkou

uoáie podle 5 Žs oost. 5 písm. d) bodu 8, Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny
ozn"ámit do pátnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém

změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady.
poskýtovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. l) zákona o sociálních sluŽbách
oopusti deliktu tím, že neoznámí ve stanovené lhŮtě změny údajŮ Podle § 82 odst. 1 citovaného
zákona. Za správní delikt se v souladu s ust. § 107 odst. 5 písm. a} zákona o sociálních sluŽbách,

uloží pokutabo 10 000 Kč. podle §82odst.2zákona osociálních sluŽbách, ozměnách ÚdajŮ,

které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, vydává registrující orgán

rozhodhutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních sluŽeb,

žádost o změnu registrace obsahuje údaje, ktených se změny týkají, doloŽené PřísluŠnými
doklady. poskytování sociální službý 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
oopuŠti deliktu tím, že neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci
pobt" § 8,1 odst. 2 zákona o sociálních službách. Za správní delikt se, v souladu s § 107 odst- 5

písm. bl zákona o sociálních službách, uloží pokuta do 20 000 Kč,

Rozhodnutí o změně registrace
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