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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Libereckého 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 4. 4. 2017, v souladu s ustanovením § 82 odst. 2
zákona o sociálních službách, o změně registrace sociálních služeb sp. zn. OSV 707/2007, a na
základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb čj. KULK 21519/2017 podané dne
17. 3. 2017 žadatelem
OSTARA, příspěvková organizace, IČ 48282944
Pivovarská 693, 471 54 Cvikov
Statutární orgán: ředitelka Mgr. Petra Bröcklová
(dále jen „poskytovatel“),
mění
registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Libereckého
čj. KULK 40232/2007 dne 30. 7. 2007 se všemi změnami, a to v části:

kraje

pod

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (identifikátor 7759833) – změna názvu
příspěvkové organizace, změna sídla příspěvkové organizace, změna názvu zařízení, zrušení místa
poskytování služby na adrese Mařenice 204, 471 56 Mařenice.
Registrovaná služba:
Druh služby:
Identifikátor služby:
Forma poskytování:
Kapacita:
Okruh osob:

Název zařízení:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
7759833
Pobytová
Počet klientů: 30
Počet lůžek: 30
Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
Věková struktura cílové skupiny:
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
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OSV 707/2007
KULK 21519/2017
Rozhodnutí

Místo poskytování:

Poskytována od:

Kontaktní údaje:
1) Revoluční 920, 473 01, Nový Bor
2) Husova 970, 473 01, Nový Bor
3) Pivovarská 692, 471 54 Cvikov
4) Pivovarská 693, 471 54 Cvikov
1. 1. 2007

Odůvodnění: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, zaevidoval dne 17. 03. 2017
žádost poskytovatele o změnu registrace sociálních služeb, a to u sociální služby Domovy pro
osoby se zdravotním postižením (identifikátor 7759833) změnu názvu příspěvková organizace
z původního znění: „Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková
organizace“ na nový název „OSTARA, příspěvková organizace“. Spolu s tím došlo ke změně
adresy sídla z: „Mařenice 204, 471 56 Mařenice“ na adresu novou: „Pivovarská 693, 471 54
Cvikov.“ Změna názvu a sídla příspěvkové organizace byla schválena na zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje, které se konalo dne 20. 12. 2016 usnesením č. 85/V/16/ZK. Dále došlo ke
změně názvu zařízení z původního znění: „Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice,
příspěvková organizace“ na nové znění: „OSTARA, příspěvková organizace.“ V rámci změn se
také zrušilo místo poskytování služby na adrese Mařenice 204, 473 56 Mařenice.
K uvedeným změnám dochází z důvodu „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se
zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, obdržel ve dnech 17. 3. 2017, 20. 3. 2017,
24. 3. 2017 a 4. 4. 2017 doplňující žádosti k původní žádosti o změnu registrace. K výše uvedeným
změnám byla doložena kopie zřizovací listiny a nový popis personálního zajištění.
Za účelem prověření požadovaného zjištění materiálních a technických podmínek, odpovídajících
druhu sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (identifikátor 7759833), bylo
realizováno místní šetření na adresách Revoluční 920, 473 01, Nový Bor, Husova 970, 473 01,
Nový Bor, Pivovarská 692, 471 54 Cvikov a Pivovarská 693, 471 54 Cvikov, při kterém nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
Vzhledem k tomu, že byly doloženy všechny potřebné údaje a doklady, bylo rozhodnuto tak, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 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, který rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR.

Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí
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