Sestava dle 106/1999 Sb.
Název

(1)

Dorrov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace

(2) Důvod a
způsob založení

Založen zřizovací listinou na základě usnesení ZA< Č. 335/03 ze dne 15.4.2003 na základě ustanovení § 35 odst. 2
písrn k) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ustanoveni § 27 zákona Č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech úz

(3)Organizační
struktura

Organizační schérra

(3a) Seznam
podřízených
povinných
subjektů

--- nevyplněno ---

(3h) Zřizované
organizace

--- nevyplněno ---

(4) Kontaktní
spojeni

Kontaktní
poštovní adresa

Dorrov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
Liblín 1
33141 Kralovice
33141

(4.2)
Adresa
úřadovny pro
osobní návštěvu

Liblín 1
33141 Kralovice

(4.1)

Úřední

(4 . .3)

hodiny

R:>ndělí:07:00 - 15:30
úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 15:30
čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

(4.4)

Telefon

371795183 (stoíní)
371795200 (stolnf)
602100471 (rrobilnř)

(4.5)

Čísla faxu

371795351 (fax)

Adresa
internetové
stránky
(4.6)

(4 .7) Adresa epodatelny

http://www

.dssliblin.cz (ořiciálnf)

podatelna@dssliblin.cz

(podatelna)

(4.8)
Další
elektronické
adresy

kounovsky.petr@dssliblin.cz

(S) A'ípadné
platby lze
poukázat

12031-381/0100 (CZ07 0100 0120 3100 0000 0381)

(6)
(7)
(8)

IČ

48379794

OIČ

CZ48379794

Dokurrenty

(8.1) Seznamy
hlavních
dokurrentů

Rozpočet

(8.2)

(ořiciálni)

--- nevyplněno ----- nevyplněno --Rozpočet 2013

(9) Žádosti o
inforrrace

R'ávo na inforrrace je zakotveno v Listině základních práva svobod v čI. 17. RJdmínky a způsob poskytování inforrrací
státním orgány a orgány úzermí sarrosprávy stanoví zákon Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inforrracírn, ve
znění pozdějších předpisů. Zádost lze podat písemně, ústně či elektronicky na adrese: podatelna@dssliblin.cz

u o: A'ijem žádostí
a dalších podání

Na adrese organizace

Opravné
prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmttnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§
16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o inforrrace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou
inforrraci (§ 6), -odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písrn c) -sdělení o výši úhrady za poskytnutí inforrrace (§ 17 odst. 3)
Odvolání i stížnost se podávají k nadřizenérru orgánu prostřednictvím povinného subjektu.

(11)

(12)

Forrruláře

(13) RJpisy
postupů - návody
pro řešení
životních situací
(1<1)

http://www

.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/forrrulare

http://portal.gov .cz/w ps/portaV s .155/708
Zásady chování při řešení mrrořádných situací

A'edpisy

(14.11

Nejdůležrtějš í

používané
předpisy
(14.2) Vydané
právní předpisy

Zákon Č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláška Č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona

--- nevyplněno ---

I

n » Úhrady za
poskytování
informací
115.1) Sazebník
úhrad za
poskytování
informací

Sazebník úhrad

{15.2JUsnesení
nadřízeného
orgánu o výši
úhrad za
poskytování
informací

--- nevyplněno ---

(l~)
Licenční
sniouvy

(lb.U Vzory
licenčnk::h sniuv

--- nevyplněno ---

(16.2) Výhradní
licence

--- nevyplněno ---

(L 7 J Výroční
zpráva

Výroční zpráva 2012

