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Rozhodnutí
Krajslcý úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný podle ustanovení § 49 odstavce

1

a § 61 odstavec 2 písmene d) zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právníochraně dětí, ve znění pozdějších předpisŮ
(dále jen ,,zákon o sociálně-právní ochraně dětť), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád") rozhodl na základě řízení zahájeného z moci Úřední

dne 21. dubna 2016 s právnickou osobou spoLEČNĚ - JEKHETANE, o"p.s., IČ: 68145209, se sídlem na adrese
Palackého 49,702 00 Ostrava

změnit údaje osoby pověřené k rrýkonu sociálně-právni ochrany dětí takto:
Název:

Sídlo:
l(-':

Statutární orgán:

sPoLEČNĚ - JEKHETANE, o.p,s,
U Tiskárny 515/3, Přívoz,7O2 OO Ostrava 2
68145209
Mgr. Helena Balabánová, ředitelka

Ostatní údaje uvedené v pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí se nemění,

odůvodnění

Dne 4, dubna 2016 Krajský úřad Moravskoslezského kr{e, odbor sociálních věcí, obdržel oznámení právnické

osoby spolEČruĚ-:rrHr-rnNE, o.p.s. o změně adresy sídla z Palackého 73149, Přívoz, 7a2 00 Ostrava, na adresu
,rnýpis z rejstříku obecně prospěŠných
U Tiskárny 515/3, Přívoz, 7a2 aa Oďrava, Přílohou tohoto oznámení je
spoleČnoďí vedeného Krajshým soudem v Ostravě, oddíl O, vloŽka 1228.

Dle ustanovení § 46 správního řádu řízeníz moci úředníjezahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení
řízení účastníkovidoručením oznámení nebo ústnímprohlášením, a není-li správnímu orgánu tento účastník
znám, pak kterémukoliv jinému účastníkovi.Oznámení o zahájení řízení můžeb,ýt spojeno s jiným úkonem
v řízení,
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Dle usiancvení § 35 cdstavce 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníklimpřed vydáním
rozhcdnuti ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladŮm rozhoCnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho
Žárjosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka,který se práva vrijádřit se k podkladům rozhodnutívzdal,

Na základě tétc skuteČnosti zahájil dne 21. dubna 2016 zdejší xrajský úřad v souladu s ustanovením § 46
správnílro řádu z rnoci tiřední správní řízenío změně pověření k vÝkonu sociálně-právní ochrany dětí, Současně
zdejšíkrajský úřad vyzval účastníkařízení v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 správního řízeník seznámení
se s podklady pro vydání rozhodnutí. Účastník řízení svého práva rrevyužil.
ÚČastníkovi řízeni byl naposledy llpraven rozsah výkonu sociálně-pr,ávní ochrany dětí rozhodnutím Krajského
Úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních vécí,č, j.: MSK 123180/2013, ze dne 9, října 2013, vedené
porl sp" zn. SOCl29913l2013lUrb. Na základě tohoio rozhoijnutíje účastníkřízenípověřen k těmto činnostem:

-

pomoc rodiČŮm při řešení výchovných nebo jiných problémůsouvisejkích s péčío dítě;

-

poskytování nebo zprostředkování rodičŮm poradenství při r,nýchově a vzdělávání dítěte a při péčio dítě
zdravrrtně postižené;

-

pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení uichovných, sociálních
a jiných problémů souvisejícíchs péčío dítě a jeho výchovu;
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházeníjejich vzniku;

Místo výkonu: Ostrava, Šumperk.

Správní orgán po zhodnocení doložených podkladů rozhodl změnit údaje osoby pověřené k výkonu sociálněprávní ochrany dětí SPOLEČruĚ-;rrHrrnNE, o.p.s., spočívající
ve změně adresy sídla právnické osoby tak, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § B1 a následujících zákona č, 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění
pozdějŠÍchpředpisŮ, do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,
a to podáním uČiněným prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí,
ul. 28. října 117,702 78 Ostrava.
,,otisk úředního razítka"

Mgr. Daniel Rychlik
vedoucí odboru sociálních věcí

Rozdělovník
ÚČastníci řízení: SPOLEČItĚ - JEKHETANE, o,p,s,, U Tiskárny 57513, ?řívoz,702 0o ostrava
Na vědomÍ: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčnímprávu 1, 12B 00 Praha 2
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ací drllrlžka krlnr erze na žáclost tlo clokumentu v listinné podobě
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Čislr--In 85860773-1039J5-160ó08085522.

:l:r-ri-:L-n]ll-} z dtlktllrlentLr obsúenéhov datové zprirvě.
.1 \,,:]]aili._;. _ir.htlž přer edenínl vznikl.

že tento dokument v listinné podobě. který
skládajícího se z2listů. se shoclLlje s obsahenr

\-,:-'l'-z.'ll]Ilou kon\erzí dokumentll se nepotvrzLrje správnost a pravclivost úclajťr obsažených v dokumentu
a

.'e_]ich s.,ttled s prár,ními předpisy,.

\ stLrPLrjÍcí clokument obsaŽený v clatové zprávě byl podepsán zaručenÝm elektronic§m podpisem z.aloženým
rl.r kralillkov'aném certií-ikátu vydanérn akreditovanr;,m poskyovatólem certifikajních siužeb a platnost

zaruČeného elektronického podpisu byla clvěřenadne 0B.06.2016 v 08:55:30. Zaručený elektronický podpis
byl

:irledán Platný'm ve smyslu ověření integrity dokumentu. tzn. clokument neby,l zrnéněn. a ověřóni platnosti
kralitlkovaného certifikátu bylo provedeno vůčiposleclnímu zveřejněnému seznamu zneplátněnych
,
kialiflkovaných certifikátŮ vydanérnu k datu 08.06.2016 07:51:02. úaa;e Ó zaručeném elektronickém podpisu:
ČÍslokvaliÍlkovaného certifikátu 1C E3 B0..kvalif-iko,vaný certif'ikát byi r,ydán akeditovaným poskyovatelem
certiÍlkaČníchslužeb PostSignum Qualified CA2, Českir pošta,..p. gČ 17111983] pro-podepisůlíciosobu
Daniel Rych|ík, vedoucí odboru, odbor io.iálni"h věcí, 2313, Moravskoslezslý
Í"ri".._!tÍ:i:::9:l.Mg"
kraj [IC 70890692]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem,
Vystavil : Moravskoslezský kraj
Pracoviště : Moravskoslezský kraj
Ostrava dne 08.06"2016

Jméno, Příjmení a Podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Lucie sedlářová

otisk úředního razítka:

85860773-1 03915-1 60608085522
Poznómka:
V době otl uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifiktitů, vůčikterému byla ověřovóna platnost
kvaffikovaného
certijiktÍtu lC E3 B0, doprovedení autorizované konverze dokumenti mohlo dojít k
zneptatnění kvaliJžkoviného certi/ikátu.
Konlrolu Íétoovďovací doloŽlE lze provést v centrdlní evidenci ověřovacích doložek přístupnézpůsobem umožňujícím
ddlkouý
přístup na adres e htttrl s ://www. czechpoint. cďoverov acidolozley.

