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										    Příloha č.2
                                                                                                                          Příloha usnesení 
III.Harmonogram postupu  převodu činností sociální služby domy na půl cesty Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří   na  Pomoc v nouzi o.p.s.

Odbor sociálních věcí navrhuje převod činnost sociální služby domy na půl cesty  na Pomoc v nouzi dnem 1.1.2009 a to tak, aby byla uživatelům zachována kontinuita poskytované sociální služby.
Na odboru sociálních věcí KÚKK se konala k předmětné záležitosti pracovní schůzka se zainteresovanými stranami a byl stanoven  tento harmonogram postupu převodu činností :

A) Postup činností  pro Sociální služby 
1. Převod zaměstnanců mezi Sociálními službami – Dům na půl cesty  a  Pomocí v nouzi, seznam převáděných zaměstnanců.
Bude provedeno Smlouvou o převodu činnosti a postoupení práv  a závazků ze  
zaměstnaneckých vztahů mezi Sociálními službami  a  Pomocí v nouzi, přílohou smlouvy bude seznam převáděných zaměstnanců (ZKK 18.9.2008). 
2.  Darování movitého majetku
Darování formou darovací smlouvy a na základě předávacího protokolu dle souhrnného inventárního soupisu – k 31.12.2008  na Pomoc v nouzi. Před tímto požádá  o zajištění (schválení)  výjimky z Pravidel pro správu majetku kraje ve spolupráci s majetkoprávním odborem KÚKK (předloženo RKK dne 24.7.2008)
Inventarizace bude provedena ke dni 31.8.2008. Stav bude upraven o případné úbytky a přírůstky do 31.12.2008.
3. Převod  spisové dokumentace uživatelů služby Domu na půl cesty na Pomoc v nouzi, stav  k 31.12.2008 – předávacím protokolem, jednání  s uživateli, zákonnými zástupci o převodu služby
4.  Smlouvy o poskytnutí sociální služby, zrušení smlouvy s uživateli k 31.12.2008
5. Provést aktualizaci (zúžení) Organizačního řádu Sociálních služeb. Z organizačního řádu bude vyjmuto zařízení Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří (k 31.12.2008)
6.  Požádat Krajský soud v Plzni, obchodní rejstřík, o provedení změny vyplývající z dodatku č.8 ke zřizovací listině Sociálních služeb ((po schválení dodatku  č.8 schválen ZKK dne 18.9.2008)
7. Do 15 dnů písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci (sociální služba domy na půl cesty, Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří)

B) postup činností pro odbor sociálních věcí KÚ KK
1 .Vypracuje a nechá schválit  dodatek č.8  ke zřizovací listině Sociálních služeb (RKK dne 24.7.2008, ZKK dne 18.9.2008)
2. Oznámí  Ústřednímu věstníku ČR do 15 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo (tj. že Sociální služby přestávají vykonávat činnost sociální služby domy na půl cesty).
3. Vyjedná s MPSV  převod dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2009 na poskytování sociální  služby z Domu na půl cesty na Pomoc v nouzi.

C) Postup pro odbor majetkoprávní
1. Zajištění (schválení)  výjimky z Pravidel pro správu majetku kraje ve spolupráci s majetkoprávním odborem KÚKK (předloženo RKK dne 24.7.2008)
2. Připravit darovací smlouvu na movitý majetek (do RKK dne 24.7.2008, do ZKK dne 18.9.2008 –darování Pomoci v nouzi)
3. Připravit darovací smlouvu na nemovitý majetek ( darování městu Kynšperk nad Ohří)
4. Doplnit smlouvu o formulaci, že Pomoc v nouzi bude od účinnosti podpisu smlouvy  vykonávat činnost po dobu nejméně 10 let.

D) Postup pro odbor ekonomický 
Na základě podkladů Sociálních služeb dořešit zůstatky na účtech a fondech – bude vyřešeno v rámci vypořádání výsledku hospodaření Sociálních služeb za rok 2008

E) Postup pro Pomoc v nouzi
1.Uzavřít smlouvy o poskytnutí sociální služby s uživateli, popř. zákonnými zástupci s účinností ode dne 1.1.2009
2.Požádat  MPSV o převod dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2009 na poskytování sociální  služby z Domu na půl cesty na Pomoc v nouzi ( po 18.9.2008 ).

 

