Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 13. 9. 2021 byl požadavek následujícího znění:
1) Zda byl spolek Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. ú., IČ 22606939, se sídlem
Přerov, Dluhonská 1481/91, PSČ 750 02 („Centrum pro rodinu a děti
Přerov“) během období od 1/1/2014 do 25/5/2021 osobou pověřenou
k výkonu sociálně-právní ochrany v některé z následujících oblastí:
a) vyhledávání dětí uvedených v § 6 zák. č. 359/1999 Sb., v platném znění
(„ZSPOD“) (§ 10 odst. 1 písm. a) ZSPOD);
b) poskytování pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a) ZSPOD);
c) poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm.
b);
2) Zda byl spolek Centrum pro rodinu a děti Přerov během období od 1/1/2014
do 25/5/2021 zřizovatelem zařízení odborného poradenství pro péči o děti dle
§ 40 odst. 1 ZSPOD;
V případě kladných odpovědí Vás prosím o sdělení místa výkonu sociálněprávní ochrany, čísla jednacího a datum právní moci příslušných rozhodnutí a
zaslání kopie těchto rozhodnutí.
3) Zda byl spolek Centrum pro rodinu a děti Přerov během období od 1/1/2014 do
25/5/2021 registrovaným poskytovatelem sociální služby.
Poskytnutá informace:
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZSPOD) definuje činnosti, které je možno vykonávat v rámci pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.


Spolek Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.ú, se sídlem Přerov, Dluhonská
1481/91, PSČ 750 02 nebyl během období od 1. 1. 2014 do 25. 5. 2021 osobou
pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany v oblasti:
a. vyhledávání dětí uvedených v § 6 zákl. č. 359/1999 Sb., v platném
znění („ZSPOD“) (§ 10 odst. 1 písm. a) ZSPOD);
b. poskytování pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péči o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a) ZSPOD);

c. poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1
písm. b);



Spolek Centrum pro rodinu a děti Přerov nebyl během období od 1. 1. 2014 do
25. 5. 2021 zřizovatelem zařízení odborného poradenství pro péči o děti dle § 40
odst. 1 ZSPOD;



Spolek Centrum pro rodinu a děti Přerov nebyl během období od 1. 1. 2014 do
25. 5. 2021 registrovaným poskytovatelem sociální služby.

Informaci zpracoval:
Dne 29. 9. 2021, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

