Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací
zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov, příspěvková organizace
Domov „Srdce v dlaních“ (dále jen Domov,
organizace nebo poskytovatel) je příspěvkovou
organizací s právní subjektivitou, zřízenou dle
platných
právních
předpisů
převedením
zřizovatelské funkce z Okresního úřadu v Děčíně
(č. j. PŘ 355/94) ze dne 23. 12. 1994 a zřizovací
listinou ze dne 31. 10. 2012 ke dni 1. 1. 2013 jako
poskytovatel sociálních služeb podle zák.
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a v rozsahu
příslušné registrace poskytovatele sociálních
služeb podle tohoto zákona, jako poskytovatel
sociálních služeb dle §§ 49, 50, 40 a 39 zákona o
sociálních službách č. 108/2006 Sb., jako domov
pro seniory, domov se zvláštním režimem,
pečovatelská služba a osobní asistence.
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Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov
Filipov č. p. 65
407 53 Jiříkov
Adresa úřadovny pro osobní Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
návštěvu
Jiříkov
Filipov č. p. 65
407 53 Jiříkov
Úřední hodiny
Pondělí - pátek: 8:00 - 10:00, 13:00 - 14:00
Telefonní čísla
pevná linka: 412 338 397, 412 338 592
mobil: 734 752 113
Čísla faxu
nemáme
Adresa internetové stránky
http://www.ddfilipov.cz
Adresa e-podatelny
podatelna: info@ddfilipov.cz
Další elektronické adresy
oficiální: reditel@ddfilipov.cz
Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 0924185359/0800
Česká spořitelna, a.s.
IČ
47274581
DIČ
CZ47274581
Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina Domova „Srdce v dlaních“
Organizační řád Domova „Srdce v dlaních“
Pracovní řád Domova „Srdce v dlaních“
8.2 Rozpočet
Zveřejňován na http:/www.jirikov.cz
9.
Žádosti o informace
Žadatelé (fyzické či právnické osoby) mohou
požádat o informaci podle zákona číslo 106/1999
Sb. osobně, telefonicky, písemně. Písemné
podání se provádí formulářem „Žádost
o poskytnutí informace“. V žádosti nutno uvést,
že žadatel žádá o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb.
10.
Příjem žádostí a dalších podání Osobně v sídle Domova nebo sídle terénních
služeb, telefonicky, písemně na jeho adresu, emailem nebo přes datovou schránku. Domov
poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě
nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo
ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu lze prodloužit
ze závažných důvodů nejvíce o 10 dní. Žadatel
o informaci musí být o prodloužení lhůty vždy
prokazatelně informován, a to před uplynutím
lhůty pro poskytnutí informace.
11.
Opravné prostředky
Opravné prostředky: O odmítnutí žádosti
o informaci nebo její části, respektive
o neposkytnutí informace zpraví Domov žadatele
ve lhůtě pro vyřízení písemně. Žadatel
o informaci má možnost podat odvolání proti
rozhodnutí Domova o neposkytnutí informace na
MÚ Jiříkov, a to prostřednictvím Domova, který
předloží odvolání spolu se spisovým materiálem
ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo,
zřizovateli MÚ Jiříkov.
12.
Formuláře
http://ddfilipov.cz/?DPS-dokumenty-ke-stazeni
http://ddfilipov.cz/?DZR-dokumenty-ke-stazeni
http://ddfilipov.cz/?PS-dokumenty-ke-stazeni
http://ddfilipov.cz/?OA-dokumenty-ke-stazeni
13.
Popisy postupů - návody pro Návody
pro
řešení
životních
situací:
řešení životních situací
www.portal.gov.cz
14.
Předpisy
14.1 Nejdůležitější
používané Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
předpisy
v platném znění, vyhláška MPSV ČR
č. 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, zákon o svobodném přístupu
k informacím č. 106/1999 Sb. v platném znění.
Dále např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění, zákon č. 329/2011 Sb., o
poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením, v platném znění, zákon č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních

14.2 Vydané právní předpisy
Úhrady
za
poskytování
informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování
informací

rozpočtů, v platném znění, zákon č. 320/2001
Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, v
platném znění a zákon č. 563/1991 sb., o
účetnictví, v platném znění.
Směrnice
Nařízení ředitele

15.

Kopírování a tisk černobíle A4
2,- Kč
barevně A4
5,- Kč
dle sazebníku poštovních
poštovní poplatky
služeb
telefonní hovory dle platných tarifů
osobní náklady,
přesáhne-li doba
zpracování a
vyhledání
100,- Kč
informací 1 hod.,
pak za každou
započatou hodinu
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o nemáme
výši úhrad za poskytnutí
informací
16.
Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov nedisponuje vzorem licenční smlouvy.
V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle
aktuálních podmínek.
16.2 Výhradní licence
Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust.
§ 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
17.
Výroční zpráva podle zákona č. http://ddfilipov.cz/?vyrocni-zprava
106/1999 Sb.

