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Rozhodnutí
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst.
2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních
službách“), rozhodl dne 28. 4. 2020 v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách,
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
a na základě písemné žádosti o změnu registrace sociálních služeb č.j.: KUJCK 51 758/2020 podané dne
16. 4. 2020 žadatelem
Temperi, o.p.s., IČ: 28159179
Jar. Haška 1818/1, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
ředitelka: Mgr. Hana Francová
(dále jen „poskytovatel“), změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:
Registrované služby:
Druh služby:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Identifikátor služby:
9299363
Forma poskytování:
ambulantní, terénní
Místo poskytování:
1) Jar. Haška 1818/1, 370 04 České Budějovice 4
Název zařízení:
Temperi - Centrum pomoci pro rodiny s dětmi
Kapacita:
ambulantní – počet klientů: 2 rodiny v daný okamžik
terénní – počet klientů: 1 rodina v daný okamžik
Okruh osob:
Cílová skupina:
rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura cílové skupiny:
bez omezení věku
2) Vitorazská 77, 378 10 České Velenice
Název zařízení:
Temperi - Centrum pomoci pro rodiny s dětmi
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 55242/2020

Sp. zn.: OSVZ 19642/2013/kakal SO

Kapacita:
ambulantní – počet klientů: 1 rodina v daný moment
terénní – počet klientů: 1 rodina v daný moment
Okruh osob:
Cílová skupina:
rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura cílové skupiny:
bez omezení věku
Služba poskytována od:
1. 5. 2013

Druh služby:
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Identifikátor služby:
1134 964
Forma poskytování:
ambulantní
Kapacita:
ambulantní – počet klientů: 15 v daný moment
Okruh osob:
Cílová skupina:
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Věková struktura cílové skupiny:
děti a mládež od 6 do 26 let
Název zařízení:
Temperi – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA
Místo poskytování:
Vitorazská 77, 378 10 České Velenice
Služba poskytována od:
1. 3. 2017
Tímto rozhodnutím pozbývá platnosti rozhodnutí o změně registrace sociálních služeb ze dne 18. 12. 2019.

Odůvodnění:
Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb ze dne 16. 4. 2020
o změnu registrace, kdy poskytovatel požádal o úpravu cílové skupiny obou registrovaných sociálních služeb
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (identifikátor: 9299363) a nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež (identifikátor: 1134 964) tak, jak uvedeno v tomto platném znění rozhodnutí, a to s účinností
od 1. 5. 2020.
Vzhledem k tomu, že poskytovatel doložil potřebné údaje související s touto změnou, vydal správní orgán
rozhodnutí o změně registrace.
Poskytování sociální služby v souladu s touto změnou je možné až po právní moci rozhodnutí o změně
registrace.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů odvolat do 15ti dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním učiněným u správního orgánu Krajský
úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 1,
pracoviště: B. Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice 1, který rozhodnutí vydal. O podaném odvolání
rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Mgr. Alena Schumann
vedoucí oddělení sociálních služeb
odbor sociálních věcí
Krajský úřad Jihočeského kraje
pracoviště B. Němcové 49/3, Č. Budějovice

Upozornění:
Poskytovatel sociálních služeb je povinen v souladu s ustanovením § 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 údaje podle § 79 odst. 5 písm. d)
bodu 8. Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámil 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
lze v souladu s ustanovením § 107 odst. 5 písm. a) zákona o sociálních službách, uložit pokutu do 10 000 Kč.
O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, vydává registrující orgán
rozhodnutí o změně registrace, v souladu s ustanovením § 82, odst. 2 zákona o sociálních službách, 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 citovaného zákona. Za přestupek lze v souladu
s ustanovením § 107 odst. 5 písm. b) zákona o sociálních službách, uložit pokutu do 20 000 Kč.
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