
KRAJsKÝ úŘno JlHoMoRAvsrÉHo KRAJE
odbor sociálních věcí

Žerotínovo náměstí 3l5,601 82 Brno

Č.i. JMK 119065/2oL3 Sp Zn. S-JMK 1-1-9065 /zol3/osV-Pr Brno 24.Lo.2oL3

ROZHODNUTI

Krajskri rj ad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen ,,krajskri ad"), p íslušn,i

k rozhodování pod!e 61 odst. 2 zákona č. 359/L999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

pozdějších p edpis (dále jen ,,zákon"), posoudil žádost občanského sdružení Ratolest Brno, t . Kpt.

Jaroše 2O35/7b, 602 00 (dále jen ,,sdružení") o provedení změny v rozhodnutí o pově ení k vrikonu

sociálně-právní ochrany dětí ze dne 08.07.2OO2 pod č.j. OSVZ/1,6O2/O2/Šp (dále jen ,,pově ení")

a v ízení vedeném dle ustanovení zákona č. 5OO12004 Sb., správní ád, ve znění pozdějších p edpisti

(dále jen,,správní ád"|, rozhodl v souladu ustanovení 49 odst. 6 písm. b) zákona, rozhod! takto :

občanskému sdružení Ratolest Brno, t . Kpt. Jaroše 2035l7b,602 00 Brno

lč 6s3+gg9g,

zastoupenému jeho editelem Bc. Martinem Holišem

se mění pově ení k v, konu

sociálně - právní ochrany dětí tak, že

je oprávněna na jeho záktadě vykonávat činnosti v rozsahu:

. Vrikon činnosti pod!e 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní

ochraně zamě uje.
. pomoc rodičťrm p i ešenívrichovnrich nebo jinrich problémťr souvisejících s péčí o dítě.
. Činnost zamě enou na ochranu dětí p ed škodliv mi vlivy a p edcházeníjejich vzniku.
. z izování a provozování vrichovně rekreačních tábor pro děti

pro místo rn konu:

. Nízkoprahov, klub Pavlač, Milady Horákové 19, 602 00 Brno

. Nízkoprahovt klub Likusák, Kotlanova 10,628 00 Brno

. Sociálně-aktivizační program, t . Kpt. Jaroše 2O35/7b,602 00 Brno



od vodnění

Krajskti ad dne 08.07.2OO2 vydal na základě žádosti sdružení pově ení se sídlem na adrese Milady
Horákové 19,602 00 Brno.

Dne 14.10.2013 krajsk, rl ad obdrželžádost o změnu sídla sdružení na adrese - t . Kpt. Jaroše 2035l7b,

602 00 Brno, proto p ílohou žádosti byly doloženy kopie smlouvy o nájmu nebytovrich prostor a popis

materiálního a technického vybavení, společně s popisem jednotlivrich činností, na které je požadováno

vydání pově ení.

P vodní činnosti sociálně-právní ochrany dětí zťrstaly nedotčeny, pouze v souvislosti s novelizacemi

zákona došlo ke změně formulací činnostítak, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnutí.

V souladu s ustanovením +g odst. 10 písm. a) zákona je pově ená osoba i nadále povlnna oznámit

orgánu, kterli o pově ení rozhodl změny skutečností rozhodn ch pro vydání pově ení nebo pozastavení

činností uveden, ch v pově ení, a to do 15 dn od jejich vzniku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení 81 správního ádu odvolat ve lh tě do 15 dn od jeho

doručení k Ministerstvu práce a sociálních věcí, prost ednictvím krajského adu. Odvolání musí mít

náležitosti p edepsané ustanovením 37 správního ádu.

Mgr.Martin Pet ík

vedoucí odboru

v z, PhDr, Jarmiía Bisomová

vedoucí oddělení sociální práce, 5PO

a rodinné politiky

počet listrj rozhodnutí:

Počet p íloh/listrj p íloh:

1,

0/o
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