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                                                                                                             Příloha č. 3 k bodu č. 63
Příloha usnesení 

III. Harmonogram postupu  převodu činností Azylového domu v Sokolově Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově na Pomoc v nouzi, o.p.s


A)Postup činností  pro OÚSS

1) převod zaměstnanců mezi OÚSS – Azylový dům a Pomoc v nouzi, seznam převáděných zaměstnanců.
Bude provedeno Smlouvou o převodu činnosti a postoupení práv  a závazků ze  
zaměstnaneckých vztahů mezi OÚSS  a Pomocí v nouzi

2) darování movitého majetku
darování formou darovací smlouvy a na základě předávacího protokolu dle souhrnného inventárního soupisu – k 31.12.2007  na Pomoc v nouzi. Před tímto bude zajištěna výjimka z  pravidel pro správu majetku kraje ve spolupráci s majetkoprávním odborem KÚKK (RKK schválilo výjimku - RK 816/11/07 dne 1.11.2007)  
Inventarizace ke dni 31.10.2007  - stav majetku 793 302,32,- Kč

3) převod  spisové dokumentace klientů na Pomoc v nouzi , stav  k 31.12.2007  - předávacím protokolem, jednání s uživateli, zákonnými zástupci o převodu služby 

4) smlouva o poskytnutí sociální služby, zrušení smlouvy s uživateli k 31.12.2007

5) provést aktualizaci ( zúžení ) Organizačního řádu OÚSS. Z organizačního řádu bude vyjmuto zařízení Azylového domu v Sokolově ( k 31.12.2007)

6) požádat Krajský soud v Plzni, obchodní rejstřík, o provedení změny vyplývající z dodatku č. 6 ke zřizovací listině OÚSS ( dodatek č. 6 schválen ZKK dne 8.11.2007 ZK/243/11/07)

7) do 15 dnů písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci ( služba azylového domu, Azylový dům v Sokolově )


B) postup činností pro odbor sociálních věcí KÚ KK
1.Vypracuje a nechá schválit  dodatek č. 6 ke zřizovací listině OÚSS (  RKK dne 18.10.2007, 
 ZKK dne 8.11.2007 ZK/243/11/07)
2.Oznámí  Ústřednímu věstníku ČR do 15 dnů ode dne , kdy k uvedené skutečnosti došlo ( tj. že OÚSS přestává vykonávat činnost azylového domu ).
3. Vyjedná s MPSV  převod dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2008 na poskytování sociální  služby z Azylového domu na Pomoc v nouzi.


C) Postup pro odbor majetkoprávní

1. Připravit darovací smlouvu ( do RKK dne 22.11.2007, do ZKK dne 13.12.2007)
2. Doplnit smlouvu o formulaci, že Pomoc v nouzi  bude od účinnosti podpisu smlouvy  vykonávat činnost po dobu nejméně 5 let.

D) Postup pro odbor ekonomický 
Na základě podkladů OÚSSu dořešit zůstatky na účtech a fondech – bude vyřešeno v rámci vypořádání výsledku hospodaření OÚSS za rok 2007.

E) Postup pro Pomoc v nouzi
1.Uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby s uživateli, popř. zákonnými zástupci s účinností dnem 1.1.2008.
2.Požádat  MPSV o převod dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2008 na poskytování sociální  služby z Azylového domu na Pomoc v nouzi.











































                                                                                                               Příloha č.3 k bodu č. 64
                                                                                                                        Příloha usnesení

III.Harmonogram postupu převodu činností Denního stacionáře Chodov Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově na Denní  centrum  Mateřídouška, o.p.s 


A)Postup činností  pro OÚSS

1) převod zaměstnanců mezi OÚSS – Stacionář a Mateřídouškou, seznam převáděných zaměstnanců.
Bude provedeno Smlouvou o převodu činnosti a postoupení práv  a závazků ze  
zaměstnaneckých vztahů mezi OÚSS  a Mateřídouškou

2) darování movitého majetku
darování formou darovací smlouvy a na základě předávacího protokolu dle souhrnného inventárního soupisu – k 31.12.2007  na Mateřídoušku. Před tímto bude zajištěna výjimka z  pravidel pro správu majetku kraje ve spolupráci s majetkoprávním odborem KÚKK ( výjimka schválena RKK dne 1.11.2007 RK 815/11/07).  
Inventarizace ke dni 31.10.2007  - stav majetku 2 059 017,95 Kč

3) převod  spisové dokumentace klientů na Mateřídoušku , stav  k 31.12.2007  - předávacím protokolem, jednání s uživateli, zákonnými zástupci o převodu služby 

4) smlouva o poskytnutí sociální služby, zrušení smlouvy s uživatelem k 31.12.2007

5) provést aktualizaci (zúžení) Organizačního řádu OÚSS. Z organizačního řádu bude vyjmuto zařízení Stacionáře ( do 31.12.2007)

6) Do 15 dnů písemně oznámí registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci ( služba denního stacionáře Denní stacionář Chodov ) 


B) postup činností pro odbor sociálních věcí KÚ KK
1.Oznámí Ústřednímu věstníku ČR do 15 dnů ode dne , kdy k uvedené skutečnosti došlo ( tj, že OÚSS přestává vykonávat činnost denního centra).
2.Vyjednat s MPSV převod dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2008 na poskytování sociální služby  z Denního stacionáře (OÚSS) na Mateřídoušku.


C) Postup pro odbor majetkoprávní

1. Připravit darovací smlouvu ( do RKK dne 22.11.2007, do ZKK dne 13.12.2007).
2. Doplnit smlouvu o formulaci, že Mateřídouška  bude od účinnosti podpisu smlouvy  vykonávat činnost po dobu nejméně 5 let.


D) Postup pro odbor ekonomický 
Na základě podkladů OÚSSu dořešit zůstatky na účtech a fondech – bude vyřešeno v rámci vypořádání výsledku hospodaření OÚSS za rok 2007.
E) Postup pro Mateřídoušku
1.Uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby s uživateli, zákonnými zástupci s účinností dnem 1.1.2008. 
2.Požádat MPSV o  převod dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2008 na poskytování sociální služby  z Denního stacionáře (OÚSS) na Mateřídoušku.
















































Příloha č. 2 k bodu č. 65
Příloha usnesení
 
III.Harmonogram postupu převodu činnosti z organizace Mája  na Jesle a stacionář a harmonogram postupu zrušení organizace MÁJA 

A)Postup činností  pro MÁJU

1) převod zaměstnanců mezi MÁJOU a  Jeslemi a stacionářem 
Bude provedeno Smlouvou o převodu činnosti a postoupení práv  a závazků ze  
zaměstnaneckých vztahů mezi MÁJOU a Jeslemi a stacionářem, přílohou smlouvy bude seznam převáděných zaměstnanců (ZKK 13.12.2007)

2) darování movitého majetku
darování formou darovací smlouvy a na základě předávacího protokolu dle souhrnného inventárního soupisu  majetku ke dni 31.12.2007  na Jesle a stacionář.
Před tímto požádá KK o zajištění (schválení ) výjimky z  Pravidel pro správu majetku kraje ve spolupráci s majetkoprávním odborem KÚKK (výjimka schválena RKK dne 1.11.2007 , RK 817/11/07).  
Inventarizace majetku ke dni 31.10.2007  -    stav majetku  1 539 732,32,- Kč

3) realizovat úkony (ekonomické)  v souvislosti se zrušením organizace dnem 1.1.2008 ( dle seznamu ekonomických činností). 
Práce související s vypořádáním výsledku hospodaření r. 2007 a dokončení veškerých  finančních a ekonomických  záležitostí po zrušení organizace dnem 1.1.2008.
Uzavřít dohodu o činnostech, tj. zajistit personální a technické záležitosti, související se zrušením příspěvkové organizace

4) převod  spisové dokumentace klientů na Jesle a stacionář, stav  k 31.12.2007  - předávacím protokolem, jednání s uživateli, zákonnými zástupci o převodu služby 

5) smlouva o poskytnutí sociální služby, zrušení smlouvy s uživateli k 31.12.2007

6) požádá o zrušení registrace registrující orgán ( KÚKK ) na základě usnesení ZKK ze dne 13.12.2007, s tím, že předmětnou službu budou od 1.1.2008 poskytovat Jesle a stacionář.

7) oznámí zrušení organizace dnem 1.1.2008 ostatním subjektům 


B) postup činností pro odbor sociálních věcí KÚ KK
a) učinit kroky související se zrušením organizace :
	Požádat Krajský soud v Plzni, obchodní rejstřík, o provedení výmazu MÁJI z obchodního rejstříku ( po 13.12.2007)

Oznámit Ústřednímu věstníku ČR do 15 dnů ode dne , kdy k uvedené skutečnosti došlo.
Odvolat ředitelku dnem 31.12.2007 ( RKK po 13.12.2007).
b) vyjednat s MPSV převod dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2008 na poskytování sociálních služeb z MÁJI na Jesle a stacionář (po 13.12.2007)


C) Postup pro odbor majetkoprávní

1. Připravit darovací smlouvu o převodu movitého majetku ( do RKK 22.11.2007, ZKK 13.12.2007).
2. Požádat o schválení výjimky z Pravidel pro správu majetku kraje ( výjimka schválena RKK 1.11.2007, RK 817/11/07)
3. Doplnit smlouvu o formulaci, že Jesle a stacionář  bude od účinnosti podpisu smlouvy  vykonávat činnost po dobu nejméně 5 let.


D) Postup pro odbor ekonomický 
V souvislosti se zrušením organizace dořešit výsledek hospodaření organizace, zůstatky fondů, vypořádání darů k 31.12.2007 a vyřízení ostatních činností.


E) Postup pro Jesle a stacionář
1.Uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby s uživateli, popř. zákonnými zástupci s účinností dnem 1.1.2008.
2.Požádat MPSV o převod dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2008 na poskytování sociálních služeb z MÁJI na Jesle a stacionář.








