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Název projektu Terénni program v Ústi nad Orlicí

Předpokládané celkové náklady na projekt 599 000kč

Částka požadovaná z rozpočtu
města Ústi nad Orlici 49 600 KČ

část 1 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Název Žadatele: SKP-CENTRUM, o.p.s.

1.2. Organizační forma (forma právní subjektivity): obecně prospěšná spoleČnost

1.3. IČO: 27534804

1.4. Adresa sídla společnosti
Ulice, č.p.: Jungmannova 2550
PSČ, město: 530 02 Pardubice

DIČ

Korespondenční adresa:
Ulice, č.p.
PSČ, město

Telefon: 464 629 618
Email organizace: info@skp-centrum.cz
Internetové stránky: www.skp-centrum.cz

1.5. Email kontaktní osoby projektu (realizátor, zpracovatel, účetní atd.):
Be. Petra Prokopová, petra.prokopova@skp-centrum.cz, tel.608 822 476

1.6. Bankovní spojeni - název banky: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 221077482/0300
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1.7. Statutární orgán (statutární zástupci organizace):
v případě potřeby přidejte řádky

jméno, titul, funkce: jiří Pitaš, Mgr., ředitel společnosti
Kontaktní adresa: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Telefon, email: 464 629 618, info@skp-centrum.cz

g Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon, email:

Zde uveďte jména osob, které jsou oprávněny podepisovat smlouvy, příp. uved'te skutečnost,
zda smlouvu musí podepisovat dva nebo vÍce osob najednou:

Mgr. jiří Pitaš

1.8. je-li žadatelem právnická osoba, tak uvede údaje o skutečném majiteli podle zákona
č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů: údaje o skutečném majiteli právnické osoby
podle zákona upravujÍcÍho evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů
a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o
evidujÍcÍ osobu - viz povinná příloha č. 4.

1.9. Je-li žadatelem právnická osoba, tak uvede:
(vyplňuji právnické osoby, kromě spolků)

Informace o identifikaci osob s podílem v této právnické osobě:
viz. povinná příloha Č.4

Informace o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a výše tohoto podílu:
žadatel nemá podíl v jiné osobě

M és to Ústi nad Orlicí'



část 2 - ÚDAJE O PROJEKTU

2.1. Doba realizace projektu: od 1. 9. 2022 do X
(uveďte termín zahájení realizace projektu a uvažovaný termín ukončeni projektu (např. od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2022). Pokud neuvažujete o ukončení projektu a hodláte projekt realizovat kontinuálně bez
časového omezení, uved'te do terminu ukončení projektu "x".)

2.2. Období poskytovaní služby a čas poskytováni služby:
(doba, po kterou je služba poskytována klientům, např. celý rok, měsíc, týden, resp. odpoledne,
přes noc, nepřetržitě)

odborný tým spolupracuje s klienty ve všední dny převážně v době 7:00 - 15:30, nebo dle individuálnI
domluvy.

2.3. Adresa místa realizace projektu:

Místem realizace projektu je území města Ústí nad Orlici. Sídlo zázemí projektu je na adrese T. G.
Masaryka 115, 562 01 Ústí nad Orlici.

2.4. Spádová oblast služby - vymezte velikost území, regionu:

Aktivity projektu jsou poskytovány na území města Ústí nad Orlicí.

2.5. Charakter služby (nehodIcI se škrtněte):

Sociální registrovaná l ReFeg~vaRá
Zdravotní 'egis~aRá l ~egi~~
Ostatní Fe*~aRá l ~eg~uaRá

Pokud registrovaná, jakého druhu:

terénní pa~á

2.6. Popis projektu, cíle služby, jednotlivé aktivity a výstupy (max. 2 strany):

Odůvodnění žádosti:

Předmětem žádosti je zajištěni činnosti registrované sociálni služby terénní programy, navazujÍcÍ
na projekt Komunitní práce v Ústi nad Orlici, který je do 31. 8. 22 financován prostřednictvím MAS
z prostředků ESF. Původní záměr pokračovat v projektu za podpory finančních zdrojů Úřadu vlády
ve výši 492 tis. KČ se spolufinancovánňm Pardubického kraje a Města Ústi nad Orlicí se nezdařil.
projekt nebyl Úřadem vlády podpořen.

Po jednání se zástupci Města Ústi nad Orlicí, kde byl potvrzen zájem pokračovat v práci se sociálně
vyloučenými komunitami na území města, došlo k registraci sociální služby terénní program.
V souvislosti s tím se změnil rozpočet a personálni zajištění služby. Došlo ke snížení počtu
pracovníků a současně se hledaly úspory v rozpočtu, tak aby rozpočet a personálni zajištění
odpovídalo kritériím pro financování nastaveným Pardubickým krajem. Došlo tak i ke změně podílu
spolufinancovánI Města Ústí nad OrlicI. Z těchto důvodů vás žádáme o dofinancování formou
individuální dotace ve výši KČ 49.600,-
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Popis projektu:
Předmětem projektu je poskytováni registrované sociálni služby terénní programy na území města
Ústi nad OrlicI. Cílem pracovníků projektu bude pravidelné mapování sociálně vyloučených
komunit ve městě, včasný záchyt osob potýkajícich se se sociálně nepříznivou situací, kontinuálnI
případová práce a podpora cIlové skupiny směrem ke zmIrněnI sociálního vyloučení a k řešeni
individuálnI nepříznivé situace.

Poskytované činnosti:
1. Zprostředkováni kontaktu se společenským prostředím: podpora pozitivní komunikace a

začlenění do společnosti - kontaktní rozhovory, situační intervence, informační servis.
2. Pomoc při uplatňováni práv, oprávněných zájmú a při obstarávání osobních záležitosti:

· doprovod na úřady, k lékaři atd.,
· základní sociální poradenství - poradenství je poskytováno formou individuálních
konzultaci a reaguje na potřeby a aktuální situaci uživatele služby. Pracovnici poskytuji
uživatelům služby potřebné informace přispívajÍcÍ k řešení jejich nepříznivé situace
(informace týkajIcI se poskytování sociální služby a možnostech využiti jiných sociálních
služeb a běžně dostupných zdrojů,...), podporu při uplatňovánI práv, oprávněných zájmů a
obstarávání osobních záležitostí. Pracovnici se snaží také uživatele informovat o rizicích
spojených se stávajichn způsobem života,

· předáváni kontaktů na návazné služby (občanská poradna, úřad práce, městský
úřad, zdravotnická zařIzenIa různé dalšIinstituce).

Průběh služby:
1. Jednání se zájemcem o poskytnutí sociálni služby - představení nabídky služby, zjišťováni

nepříznivé sociálni situace, příprava osobního cíle.
2. Uzavření smlouvy o poskytováni sociální služby - smlouva je uzavírána ústni formou, je

v ní stanoven osobní cIl a kroky k jeho plněni.
3. |ndividuá|nÍ práce s uživatelem - realizace jednotlivých dňčích kroků (individuálnI plán),

které směřují ke zlepšení nebo zrrňrnění definované nepříznivé sociální situace uživatele.
Fáze je zakončena evaluaci.

4. Ukončení služby:
a) Ze strany uživatele - důvody:

- na vlastní žádost;
uživatel nevyužívá službu vÍce jak 6 měsíců.

b) Ze strany poskytovatele - důvody:
- hrubé nebo opakované porušování pravidel služby;
- uživatel již nespadá do okruhu cIlové skupiny osob, jimž je služba určena.

2.7. CIlová skupina - typ cIlové skupiny, popis, počet klientů:

CIlová skupina:
Osoby žÍjÍcÍv sociálně vyloučených komunitách v Ústi nad Orlicive věku od 18 let.
Důvody pro odrrňtnuti poskytnutí služby:

- služba může být odmítnuta osobám, které nespadají do cIlové skupiny terénního programu;
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- osobám, které požadují služby, které terénní program neposkytuje (v takovém případě mu
pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu);

- služba může být odmítnuta z kapacitních důvodů (naplněni okamžité kapacity - zájemci je
nabídnuto vyčkáni, popř. domluvena schůzka na jiný termín);

- osobám, kterým byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva z důvodu porušeni
pravidel TP;

- osobám, které jeví známky agresivity vůči sobě nebo svému okolI;
- osobám, které jsou pod zjevným vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Počet účastníků/k|ientů v projektu předpoklad skutečnost skutečnost
(každého započítat jen jednou i při opakované účasti) r. 2022 r. 2021 r. 2020
celkový počet účastníků 30 71 54
ztoho trvale hlášených v Ústínad OrlicI 30 56 42
z obci správního obvodu Ústí nad OrlicI 10 8
z jiných obcí 5 4

Předpoklad počtu klientů pro rok 2022 je stanoven jako odhad počtu klientů v období realizace
projektu, tedy od září do prosince 2022. Informace o počtu klientů v předchozích letech vychází
z realizovaného projektu Komunitní práce v Ústi nad Orlicí. Jedná se o osoby, se kterými probíhala
spolupráce komunitní formou. Spolupráce se všemi klienty probíhá na území města Ústí nad Or|ici.
Určeni jejich původu a trvale hlášeného pobytu je stanoveno kvalifikovaným odhadem, protože
vzhledem k povaze projektu tyto informace od klientů nezjišťujeme.

Dle údajů zjištěných vlastni Činnosti Žadatele v lokalitě Ústi nad Orlici žije v lokalitách sp|ňujicích
znaky sociálního vyloučeni celkem 123 osob.

Ke dni podáni projektové žádosti byla již realizací předešlých projektů navázána aktivní spolupráce
s 71 klienty (45 ženy, 26 muži), většinově romského etnika. Do cIlové skupiny spadají osoby
(zejména Romové) žÍjÍcÍ na území města Ústi nad Orlicí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením
nebo řeší aktuálni sociálně nepříznivou situaci.

U dalších parametrů se jedná o odborný odhad, jelikož vzhledem k ochraně osobních údajů klientů
nedisponujeme přesnými daty.

Věková struktura:

Děti a mladiství - cca 40%

Produktivní věk - cca 45%

Senioři - cca 15%

Průměrný věk našich klientů je cca 43 let.

Vzdělanostní struktura: 2% z našich klientů má vysokoškolské vzdělání. 8% středoškolské. Největší
skupina dosahuje kategorie zák|adnÍvzdě|áni, které má cca 90% klientů.

2.8. Počet přepočtených placených zaměstnanců zajiStujIcIch realizaci projektu: 2,2

2.9. Počet dobrovolnIků podí|ejÍcÍch se na realizaci projektu: o
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2.10. Další projekty realizované předkládajÍcÍ organizací v roce 2022:
(zde prosím vypište všechny projekty - žádosti, které předkládáte na město Ústi nad Orlici v daném
roce):

2.11. Popište způsob propagace města Ústí nad Orlicí jako poskytovatele dotace v návaznosti
na uvedený projekt:

Propagace města bude probíhat standardně na tiskových materiálech, webové prezentaci projektu
a organizace, dále pak v případných mediálních výstupech (tiskových zprávách atp.). Dále může být
uveden odkaz na stránky města v mailové komunikaci (nastavený formát zprávy - pod kontaktem)
s uvedením, že projekt podporuje město Ústí nad OrlicI. V rámci prezentace projektu na osobních
schůzkách.

část 3 - PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU

vyplňují pouze organizace, které dotaci z rozpočtu města Ústi nad Orlicí hodlají použít na
mzdové prostředky

3.1. Popište složeni pracovního týmu při zajištěni poskytováni služby:

Vedoucí divize

Zaměstnanec na uvedené pozici zajišťuje a zodpovídá za realizaci rozhodnuti vrcholového
managementu ve službách, zajišťuje funkční provázanost jednotlivých služeb a zajišťuje případně
chod organizační jednotky jako zástup za vedoucího sociálního pracovníka, zodpovídá za
personálni zajištění organizační jednotky, řidI, kontroluje a koordinuje práci vedoucího sociálního
pracovníka, účastní se výběrových řIzení na pozici koordinátora a sociálnIch pracovníků a
spolurozhoduje o obsazeni těchto míst, podňi se na plánováni, dosahováni a hodnocení
dlouhodobých i krátkodobých rozvojových cIlů služby i organizace a zajišťuje pravidelné hodnoceni
poskytování služby v souladu se standardy kvality.

Vedoucí sociálni pracovník

PřevládajÍcÍ pracovni náplň: Zabezpečuje sociálni agendy včetně řešení sociálně právních
problémů, sociálně právni poradenství, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství. přijímá
nové uživatele služby, sepisuje smlouvy o poskytnuti sociálni služby. zajišťuje fyzický doprovod
uživatele na úřady. Zodpovídá za individuální plánováni s uživateli služby.

Pracovník v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., § 116 písmene b)

Vykonává základni výchovnou nepedagogickou činnost spočivajÍcÍ v prohlubování a upevňování
základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvÍjenÍ pracovních
návyků. Vykonává doprovod a pomoc při kontaktu s úřady a při vyřizování dokladů. Aktivně se
podih na administrativě.

Město Ústi nad Orlici



3.2. Přehled zaměstnanců, úvazků a mezd v projektu

Druh Dotace ÚO
. . Počet měsíců Mzda celkem za , .pracovního Uvazek v Uvazek v

, , , . pro rok, na který je. -.. . Funkce - . . . výkonu prace rok, na který je . ..Jmeno a pr|jmenl pomeru organlzacl projektu podana zadost
na projektu podana zadost*

Ano l Ne

Vedoucí HPP 1,0 1,0 4 160 000 ANO
sociální
pracovník

Komunitní HPP 1,0 1,0 4 144 000 ANO
pracovník

Vedoucí divize HPP 1,0 0,2 4 40 000 NE

Celkem 344 000 55 000

*bez odvodů za zaměstnavatele - tzn. hrubá mzda
Každý zaměstnanec musí být odlišitelný, pokud nechcete uvádět jméno, uveďte osobní číslo.
Ano/ne - uveďte, zda na zaměstnance hodláte čerpat prostředky z dotace či nikoli (není nutné uvádět konkrétni částku k jednotlivým zaměstnancům). Uveďte celkový objem Čerpání
na mzdy zaměstnanců, hrazených z rozpočtu města Ústi nad Orlici

DU] Město Ústi nad Orlicí



část 4 - FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU

2022 2021 2020

. skutečnost -rozpočet projektu (odhadovana) získáno na projektskutečnost celkem
Město Ústi nad Orlici* 105 600

pardubický kraj 323 000
MPSV
Magistrát, obce
Příjmy od klientů

Ostatní rezorty státní správy

Mezirezortní rady vlády (komise a
výbory)
MŠMT

MZ
MV
Úřad práce

Fondy zdravotních pojišťoven
Prostředky EU
Zahraniční granty mimo EU
(EHP/Norsko, USA...)

Nadace zahraniční ituzemské
Sbírky
Sponzorské dary
Ostatní 170 400

Celkem náklady na realizaci projektu 599 000

*na základě Smlouvy o poskytnuti dotace č. 91/2022 jsme již obdrželi částku KČ 56.000,-

Statutární orgán potvrzuje, že

projekt schválil,

doporučil podáni žádosti

a potvrzuje pravdivost uváděných údajů:

Dne: 2. 8. 2022

Mgr. JiřÍ:'::::(:',:::""'

Podpis a razítko: Pit v Datum: 2022.08.03as 10:44:03 +02'00'
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POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI:

VŠechny organizace:

příloha č. 1Proh|ášenižadate|e

příloha č. 2 Rozpočet projektu

Žadatelé o dotaci, kteří mají zaregistrovanou sociální nebo zdravotnickou službu:

přIloha č. 3 Doklad o registraci - výpis z registru poskytovatelů sociá|nich služeb,
nebo rozhodnutí odboru zdravotnictví krajského úřadu k provozováni zdravotnického zařIzení

je-li žadatelem právnická osoba:

příloha č. 4 Úplný výpis z evidence skutečných majitelů - dokládají právnické osoby, kromě právnických
osob, pro které dle § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů platí, Že nemají skutečného majitele (např.
územní samosprávné celky, církve, dobrovolné svazky obci, ...).

Nově žádajIcI organizace: :

příloha č. 5 Doklady potvrzujÍcÍ vznik subjektu:

- např. stanovy, zakládací listiny,

- výpis z rejstříků,

- o volbě neb jmenování statutárního orgánu,

- o přidě|enj|čo, případně DIČ,
o zřízeni běŽného účtu.
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POVINNÁ PŘÍLOHA Č. 1

Prohlášeni žadatele
(statutárního zástupce nebo jeho zmocněnce, který připojí plnou moc):

žadatel prohlašuje
- že údaje uvedené v žádosti iv přílohách k žádosti jsou úplné a pravdivé,
- že nezatajuje žádné okolnosti důležité pro posouzení projektu a
- že má vypořádány případné předchozí závazky vůči Městu Ústi nad Orlici.

žadatel prohlašuje, že souhlasí se zařazením údajů do databáze věcně příslušného odboru a se
zveřejněním svého jména (resp. obchodního jména), účelu a výše poskytnutých finančních
prostředků.

Dne: 2. 8. 2022 Mgr. Jiří Digitálně podepsal
Mgr.jiři Pitaš

Pitaš D'tum: 2022.08.03
10:49:20 +02'00'

jméno a podpis statutárního zástupce,
razítko organizace
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POVINNÁ PŘÍLOHA Č. 2 ROZPOČET PROJEKTU
Náklady projektu Požadavek na Poznámka

Nakladova položka . . . ..celkem dotaci od UO (slovni komentar)

1. Provozní náklady celkem 138 228 16 000
1.1.Materiálové náklady celkem 14 528 O

potraviny 3 000
:9 k'n'elářské potřeby 4 000
2 vybavení (DDHM[1] do 40 tis. KČ) 2 000
" pohonné hmoty O

ostatní materiálové náklady 5 528
1.2 Nemateriálové náklady 120 200 16 000
1.2.1. energie 25 000 10 000

elektřina 8 000 3 000
jg plyn 12 000 5 000
O

vodné a stočné 5 000 2 000
jiné

1.2.2. opravy a udržování 500 O
ô opravy a udržováni budov

opravy a udržování aut
" ostatní zařIzenI, vybavení 500

1.2.3. cestovné 1000 O
cestovné zaměstnanců 1 000
cestovné klientů

1.2.4. ostatní služby 93 700 6 000
telefony 1 500
poštovné 500
ostatní spoje 5 000

jg nájemné 30 000 6 000
O

právni a ekonomické služby 50 000
školení a kurzy 4 500
pořkeni DNM[2] do 60 tis. KČ 1000
jiné ostatní služby 1 200

1.2.5. jiné provozní náklady O O
ô daně a poplatky

N =

2 ostatní provozní náklady
2. Osobní náklady celkem 464 272 33 600
2.1. Mzdové náklady 344 000 25 000

hrubé mzdy 344 000 25 000
:9 OON na DPČ
O

OON na OPP
ostatní mzdové náklady

2.2. Odvody na sociálnI a zdravotní
pojištění 116 272 18 590

pojistné ke mzdám 116 272 8 450
É? pojistné k dpč
ej pojistné na OPP

ostatní pojistné
vst.zdrav. prohlídky, zákonné

2.3. Ostatní sociální náklady 4 000 150 pojištěni zaměstnanců
Celkové náklady na realizaci projektu 599 000 49 600

[OU] Město Ustľ nad Orlicí



Upozorněni k rozpoČtu projektu: Dotaci z rozpočtu města Ústi nad Orlici nelze čerpat na technické
zhodnocení dlouhodobého majetku, leasingové splátky, zálohové platby, DPH o jejíž vrácení lze
žádat, pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, Škody, nákup alkoholických nápojů a tabákových
výrobků, náklady spojené se zahraničními cestami, odpisy majetku a náklady spojené
s prázdninovými pobyty - ubytování a stravování.

Žádost o schválení použiti dotace města Ústi nad Orlicí na výjimečně uznatelné náklady:

Z celkově požadované částky dotace od města Ústí nad Orlicí žádáme o povolení výjimečně uznatelných
nákladů na:

investiční náklady - pořízeni majetku KČ

komerční pojištěni kč

osobní náklady
Vvčetně odvodů povinného za zaměstnavatele 33 600 Kc

stravné - pohoštěni - dary * KČ

náklady na telefon a internet KČ

Celkem kč

" nehodící se škrtněte, doplňte požadované Částky

[OU] Město Ústí nad Orlicí



KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor sociálních věci

Komenského náměstí 125, Pardubice l, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
pracoviště Komenského náměstí 120, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Jungmannova 2550
Pardubice l-Zelené Předměstí
530 02 Pardubice 2

V Pardubicích dne 28.6.2022
Vyřizuje: Líc. Naděžda Doležalová
Tel.: 466026431
Č.J.: KrÚ 53132/2022/OSV EO
""" ""Ú

Toto rozhogF'µ;t[/ngďljylc). fýwňĹ moci
dne, .>- '7".";íc' ,'" ·'.: {¢C""' .
Ki'ä'ský úřad Padubického kťajé" l
Ůdb'm,$,,.,/A,|nÍch v' ŕí,
dne :'" :": ,,?./ l

ď r

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodováni podle
§ 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl
dne 28.6.2022 v souladu s § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o změnu
registrace sociálních služeb č.j. SpKrÚ 44195/2022/OSV podané dne 30.5.2022 žadatelem

SKP-CENTRUM, o.p.s., lČ: 27534804
Jungmannova 2550, Pardubice l-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

ředitel společnosti: Mgr. Jiří Pitaš

(dále jen poskytovatel), změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:

Registrované služby:

Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytováni:

Okruh osob.'

nízkoprahová zařízeni pro děti a mládež
9434990
ambulantní
Kapacita.'
- počet klientů: 30
CIlová skupina:
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
Věková struktura cílové skupiny:
Služba je určena dětem a mládeži ve věku 6 -26 let.

Místo poskytováni: Nízkoprahové zařízenI pro děti a mládež - Free klub
Jungmannova 2550, Pardubice l-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
2

Rozhodnuti o změně registrace
č.j.: KrÚ 53132/2022/OSV EO
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KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor sociálních věcí

Komenského náměstí 125, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
p!q"oviště Komenského náměstí 120, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice

Poskytována od.' 1.1.2009

Odůvodněni: Beze změny.

Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob.'

krizová pomoc
2157153
pobytové
Kapacita.'
- počet lůžek: 3
CIlová skupina:
- osoby v krizi
Věková struktura cIlové skupiny:
Služba je určena plnoletým ženám a plnoletým ženám s dětmi.

Místo poskytováni.' Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Krizová pomoc
Na Spravedlnosti 803, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice 2

Poskytována od: 1.1.2009

Odůvodnění: Beze změny.

Druh služby.'
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob.'

azylové domy
1358935
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 50
CIlová skupina.'
- osoby bez přÍstřešj
Věková struktura cílové skupiny:
Služba je určena pro plnoleté bezdětné ženy nebo plnoleté ženy s
dětmi.

Místo poskytování: Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Na Spravedlnosti 803, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice 2

Poskytována od: 1.1.2009

Odůvodnění: Beze změny.

Rozhodnuti o změně registrace '
č.j.: KrÚ 53132/2022/OSV EO
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KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor sociálních věcí

Komenského náměstí 125, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
pracoviště Komenského náměstí 120, Pardubice l, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice

Druh služby:
ldentiňkátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

domy na půl cesty
9885015
pobytové
Kapacita.'
- počet lůžek: 11
Cilová skupina:
- osoby do 26 let věku opouštějÍcÍ školská zařizení pro výkon ústavní
péče
Věková struktura cilové skupiny:
Služba je poskytována mladým lidem ve věku 18 -26 let.

Místo poskytováni: Dům na půli cesty
jungmannova 2550, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
2
Dům na půli cesty
Bělehradská 379, Pardubice ll-Polabiny, 530 09 Pardubice 9

Poskytována od: 1.1.2009

Odůvodnění: Beze změny.

Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytováni:

Okruh osob:

Místo poskytováni:

Poskytována od:

intervenční centra
2295569
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 3
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 1
Cilová skupina.'
- oběti domácího násilí
Věková struktura cilové skupiny:
- bez omezení věku
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Wolkerova alej 92/18, Město, 568 02 Svitavy 2
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Karla Čapka 316, 561 69 Králiky
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácim násilím
Karla Lidického 1213, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Staré náměstí 78, Česká Třebová, 560 02 Česká Třebová 2
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
28. října 202, Žichlinské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácim násilím
Erno Košt'ála 1014, Pardubice lů-Studánka, 530 12 Pardubice 12
1.1.2009

Rozhodnuti o změně registrace
č.j.: KrÚ 53132/2022/OSV EO
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KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor sociálních věci

Komenského náměstí 125, Pardubice l, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
pracoviště Komenského náměstí 120, Pardubice l, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice

Odůvodnění: Beze změny.

Druh služby.'
Identifikátor.'
Forma poskytování:

Okruh osob:

pečovatelská služba
4275291
terénni
Kapacita.'
- počet klientů: 33
Cílová skupina:
- osoby se zdravotním postižením
- senioři
Věková struktura cilové skupiny:
Služba je poskytována osobám starším 18 let.

Místo poskytováni: Pečovatelská služba v Horním Jeleni
K Dubu 702, 533 74 Horní Jeleni

Poskytována od.' 1.1.2009

Odůvodněni: Beze změny.

Druh služby.'
Identifikátor:
Forma poskytováni.'

Okruh osob.'

nízkoprahová denní centra
7666870
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 25
CIlová skupina:
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cilové skupiny:
Služba je poskytována osobám starším 18 let.

Místo poskytování.' Nízkoprahové denní centrum
Jana Palacha 324, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
2

Poskytována od.' 1.1.2009

Odůvodnění: Beze změny.

Rozhodnuti o změně registrace
č.j.: KrÚ 53132/2022/OSV EO
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KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor sociálních věcí

Komenského náměstí 125, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
pracoviště Komenského náměstí 120, Pardubice l, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice

Druh služby.'
Identifikátor:
Forma poskytováni.'

Okruh osob:

terénní programy
8492665
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 10
Cilová skupina:
- osoby bez přIstřeši
Věková struktura cilové skupiny:
Služba je poskytována osobám starším 18 let.

Místo poskytováni: Nízkoprahové denní centrum - Terénní programy
Jana Palacha 324, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
2

Poskytována od: 1.1.2009

Odůvodnění: Beze změny,

Druh služby.'
Identifikátor:
Forma poskytováni:

Okruh osob:

noclehárny
1940354
ambulantní
Kapacita:
- počet lůžek: 12
Cilová skupina:
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cIlové skupiny:
Služba je určena mužům starším 18 let.

Místo poskytováni: Noclehárna
Milheimova 694, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Poskytována od: 1.1.2009

Odůvodněni: Beze změny.

Druh služby.'
Identifikátor:
Forma poskytováni."

Okruh osob.'

azylové domy
7719592
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 23
Cilová skupina.'
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cílové skupiny:
Služba je určena mužům starším 18 let.

Místo poskytováni: Azylový dům pro muže
Milheimova 694, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Rozhodnuti o změně registrace
č.j.: KrÚ 53132/2022/OSV EO
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KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor sociálnIch věci

Komenského náměstí 125, Pardubice l, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
pracoviště Komenského náměstí 120, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice

Poskytována od: 1.1.2009

Odůvodnění: Beze změny.

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Identifikátor.' 8927071
Forma poskytování: ambulantní

Kapacita:
- počet klientů: 30
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 10

Okruh osob.' Cilová skupina:
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
Věková struktura cilové skupiny:
Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 až 26 let.

Místo poskytování: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - EMKO
Husova 146, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Poskytována od: 1.1.2009

Odůvodněni: Beze změny.

Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

terénní programy
9334993
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 10
Cilová skupina:
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
Věková struktura cilové skupiny:
Služba je určena dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let.

Místo poskytováni: Terénni program při NZDM - Free klub
Jungmannova 2550, Pardubice l-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
2

Poskytována od: 1.1.2009

Odůvodnění: Beze změny.

Rozhodnuti o změně registrace
č.j.: KrÚ 53132/2022/OSV EO
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KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor sociálních věci

Komenského náměstí 125, Pardubice l, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
pracoviště Komenského náměstí 120, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice

Druh služby:
Identifikátor.'
Forma poskytováni.'

Okruh osob:

odlehčovací služby
6076447
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 16
Cilová skupina:
- osoby se zdravotním postižením
- senioři
Věková struktura cilové skupiny:
Služba je určena osobám starším 18 let.

Místo poskytování: Domov Simeon
K Dubu 711, 533 74 Horní Jelení

Poskytována od: 23.3.2009

Odůvodnění: Beze změny.

Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytováni.'

Okruh osob.'

domovy pro osoby se zdravotním postižením
5370775
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 4
Cilová skupina:
- osoby se zdravotním postižením
- senioři
Věková struktura cilové skupiny:
služba je poskytována od 18 let věku

Místo poskytováni: Domov Simeon
K Dubu 711, 533 74 Horní Jeleni

Poskytována od.' 19.10.2009

Odůvodnění: Beze změny.

Druh služby.'
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob.'

noclehárny
3259490
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 9
Cilová skupina:
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cílové skupiny:
Služba je určena ženám od věku 18 let.

Místo poskytováni: Noclehárna pro ženy

Rozhodnuti o změně registrace
č.j.: KrÚ 53132/2022/OSV EO
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KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor sociálních věci

Komenského náměstí 125, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
pracoviště Komenského náměstí 120, Pardubice l, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice

Poskytována od:

Na Spravedlnosti 803, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice 2
1.11.2009

Odůvodněni: Beze změny.

Druh s/uZby.'
Identifikátor:
Forma poskytováni:

Okruh osob:

azylové domy
6206426
pobytové
Kapacita:
- početlůžek: 20
Cilová skupina.'
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cílové skupiny:
Služba je určena zletilým ženám a matkám s nezletilými dětmi.

Místo poskytování.' Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě
Plk. B. Kohouta 914, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Poskytována od.' 1.1.2011

Odůvodnění: Beze změny.

Druh služby.'
Identifikátor:
Forma poskytováni:

Okruh osob:

sociální rehabilitace
3035902
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 10
terénní
Kapacita.'
- počet klientů: 10
Cilová skupina:
- osoby bez přístřeší
- osoby do 26 let věku opouštějici školská zařízení pro výkon ústavní
péče
- osoby v krizi
- osoby žijici v sociálně vyloučených komunitách
- etnické menšiny
Věková struktura cílové skupiny:
Služba je poskytována osobám starší 18 let věku.

Místo poskytováni.' Služby podpory bydlení
Komenského 1663/50b, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

Poskytována od: 1.1.2022

Rozhodnuti o změně registrace
č.j.: KrÚ 53132/2022/OSV EO
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KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor sociálnich věci

Komenského náměstí 125, Pardubice l, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
pracoviště Komenského náměstí 120, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice

Odůvodněni: Beze změny.

Druh služby:
Identifikátor.'
Forma poskytováni:

Okruh osob:

krizová pomoc
3853041
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 2
- počet hovorů: 1
Cilová skupina:
- osoby v krizi
Věková struktura cilové skupiny.'
Služba je poskytována osobám starší 16 let.

Místo poskytováni: Krizové centrum Pardubice
Erno Košt'ála 1013, Pardubice Ill-Studánka, 530 12 Pardubice 12

Poskytována od.' 1.1.2022

Odůvodněni: Beze změny.

Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytovánl.'

Okruh osob.'

terénní programy
7370074
terénní
Kapacita.'
- počet klientů: 10
Cilová skupina:
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Věková struktura cilové skupiny.'
Služba je poskytována osobám starším 18 let.

Místo poskytováni.' Terénní program v Ústi nad Orlicí (od 1.9.2022)
T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlici, 562 01 Ústí nad Orlici 1

Poskytována od: 1.9.2022

Odůvodněni: Poskytovatel sociálních služeb podal žádost dne 30. 5. 2022 o registraci nové
služby ,,terénni programy", kterou bude poskytovat na nové adrese T. G. Masaryka 115, 562 01
Ústi nad Orlicí s účinnosti od 1. 9. 2022. Vzhledem k tomu, že poskytovatel doložil všechny
potřebné údaje a doklady, splňuje podmínky pro registraci sociálních služeb podle § 79 zákona o
sociálních službách.

Rozhodnuti o změně registrace
č.j.: KrÚ 53132/2022/OSV EO
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KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor sociálních věci

Komenského náměstí 125, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
pracoviště Komenského náměstí 120, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice

Poučení o odvoláni: Proti tomuto rozhodnuti se lze dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád,
ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeni, a to podáMní učiněným
u správního orgánu Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí, Komenského náměstí
125, Pardubice l, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2, pracoviště Komenského náměstí
120, Pardubice l, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice, který rozhodnuti vydal. O podanéni
odvoláni rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věci ČR.

F-r

Ing. Helena zahá'|ková, mba
vedoucí odboru sociálních věci

Upozorněni: Poskytovatel sociálnIch služeb je povinen, v souladu s § 82 odst. 1 zákona
o sociálních službách, písemně oznámit registrujíchnu orgánu změny týkajicI se údajů
obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádosti podle § 79 odst. 5,
s výjimkou údajů, které jsou náležitosti rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou
údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8. Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny
oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce nás|edujicÍho po kalendářním měsíci, ve kterém
změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady.
Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. l) zákona o sociálních službách
dopusti deliktu tím, že neoznámi ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1 citovaného
zákona, Za správni delikt se v souladu s ust. § 107 odst. 5 písm. a) zákona o sociálních službách,
uloží pokuta do 10 000 KČ. Podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách, o změnách údajů,
které jsou ná|ežitostí rozhodnuti o registraci podle § 81 odst. 2, vydává registrujÍcÍ orgán
rozhodnuti o změně registrace, a to na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb.
žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých se změny týkají, doložené příslušnými
doklady. Poskytováni sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až po právni moci
rozhodnuti o změně registrace.
Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách
dopustí deliktu tím, že neposkytuje sociálni služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci
podle § 81 odst. 2 zákona o sociálních službách. Za správni delikt se, v souladu s § 107 odst. 5
písm. b) zákona o sociálních službách, uloží pokuta do 20 000 KČ.

:j -,,,JS ' K"
šKP · A ' 'I,.) 1(L'"' . pjt2d ZO ĎES Vzdal se práva n odvolání dne. 'lj

O ., ' e/\ouuau6uní" Podpis: ..... . , Lngn)anno\/a ;";'"'i"i°5"d'o cl 530 Q2 PM(i||hia,

Rozhodnuti o změně registrace ' lČ: 275 34 804 "'
č.j.: KrÚ 53132/2022/OSV EO
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Úplný výpis

Spisová značka:
Název:
Identifikační číslo:
Skuteční majitelé:

skutečný majitel:

z evidence skutečných majitelů vedené
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl O, vložka 176
O 176 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
SKP-CENTRUM, o.p.s.
275 34 804

Mgr. JIŘÍ PITAŠ, dat. nar. 4. května 1984, r.č. 840504/3075
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Masarykova 112, 533 04 Sezemice

Povaha postavení skutečného majitele:
přímý skutečný majitel
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postavení skutečného majitele:
Textový popis: Postaveni skutečného majitele je založeno jeho funkci ve
voleném orgánu právnické osoby. Statutární orgán. skutečný majitel je členem
statutárního orgánu.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
4. prosince 2020

zapsáno 4. prosince 2020
vymazáno 11. ledna 2022

Skutečný majitel: automaticky propsáno
JIŘÍ PITAŠ, dat. nar. 4. května 1984, r.č. 840504/3075
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Masarykova 112, 533 04 Sezemice

Povaha postaveni skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postavení skutečného majitele:
Pozice člena správni rady.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
31. července 2013

zapsáno 1. června 2021
skutečný majitel: automaticky propsáno

Mgr. JAN VOJVODÍK, dat. nar. 19. října 1968, r.č. 681019/0255
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Dukelská 548, Hylváty, 562 01 Ústi nad Orlicí

Povaha postaveni skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postaveni skutečného majitele:
Pozice zakladatele.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
23. května 2014

Údaje platné ke dni: 3. srpna 2022 03:47

zapsáno 1. června 2021
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vymazáno 11. ledna 2022
skutečný majitel: automaticky propsáno """

PAVEL KAMP, dat. nar. 12. října 1965, r.č. 651012/1849
Státní přIsIušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Jilemnického 2215, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Povaha postavení skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postavení skutečného majitele:
Pozice zakladatele.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
23. května 2014

zapsáno 1. června 2021
vymazáno 11. ledna 2022

skutečný majitel: automaticky propsáno
Ing. PETR ŠILAR, dat. nar. 16. května 1956, r.č. 560516/2530
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Nepomuky 51, 563 01 Horní Čermná

Povaha postavení skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postaveni skutečného majitele:
Pozice zakladatele.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
23. května 2014

zapsáno 1. června 2021
vymazáno 11. ledna 2022

Skutečný majitel:

Skutečný majitel:

automaticky propsáno
JAROSLAV ŽÍTEK, dat. nar. 14. března 1938, r.č. 380314/050
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Bartoňova 687, Studánka, 530 12 Pardubice

Povaha postaveni skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postaveni skutečného majitele:
Pozice zakladatele.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
23. května 2014

zapsáno 1. června 2021
vymazáno 11. ledna 2022

auton)aticky propsáno
Ing. MARTIN KOLOVRATNÍK, dat. nar. 11. dubna 1975, r.č. 750411/3353
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Luční 1054, Bilé Předměstí, 530 03 Pardubice

Povaha postaveni skutečného majitele:

Udaje platné ke dni: 3. srpna 2022 03:47 2/7
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přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postavení skutečného majitele:
Pozice zakladatele.

Den, od kterého je fýzická osoba skutečným majitelem:
23. května 2014

zapsáno 1. června 2021
vymazáno 11. ledna 2022

Skutečný majitel: automaticky propsáno
PAVEL KOŽÍŠEK, dat. nar. 24. záři 1974, r.č. 740924/3303
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: RadiomechanikŮ 1525, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Povaha postaveni skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postaveni skutečného majitele:
Pozice zakladatele.

Den, od kterého je fýzická osoba skutečným majitelem:
23. května 2014

zapsáno 1. června 2021
vymazáno 11. ledna 2022

Skutečný majitel: automaticky propsáno
HANA ŠLECHTOVÁ, dat. nar. 14. června 1939, r.č. 395614/008
Státní přIsIušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: náměstí Naděje 731, Litomyšlské Předměstí, 566 01
Vysoké Mýto

Povaha postaveni skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postaveni skutečného majitele:
Pozice zakladatele.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
28. srpna 2019

zapsáno 1. června 2021
vymazáno 11. ledna 2022

skutečný majitel: automaticky propsáno
Ing. PETR ŠILAR, dat. nar. 16. května 1956, r.č. 560516/2530
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Nepomuky 51, 563 01 Horní Čermná

Povaha postavení skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2020

Udaje platné ke dni: 3. srpna 2022 03:47 3/7
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zapsáno 1. června 2021
vymazáno 11. ledna 2022

skutečný majitel: automaticky propsáno
Ing. VLASTIMIL ROČEŇ, dat. nar. 19. června 1974, r.č. 740619/3300
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Podlažice 93, 538 51 Chrast

Povaha postaveni skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postaveni skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2020

zapsáno 1. června 2021
vymazáno 11. ledna 2022

skutečný majitel: automaticky propsáno
PETR TUPEC, dat. nar. 19. března 1974, r.č. 740319/3677
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: náměstí Komenského 72, 533 74 Horní jeleni

Povaha postavení skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2020

zapsáno 1. června 2021
vymazáno 11. ledna 2022

skutečný majitel: automaticky propsáno
Ing. KVĚTOSLAVA JENÍČKOVÁ, dat. nar. 7. listopadu 1946, r.č. 466107/028
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Na Lužci 736, 533 41 Lázně Bohdaneč

Povaha postavení skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2020

zapsáno 1. června 2021
vymazáno 11. ledna 2022

skutečný majitel: automaticky propsáno
PAVEL KOŽÍŠEK, dat. nar. 24. září 1974, r.č. 740924/3303
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: RadiomechanikŮ 1525, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Udaje platné ke dni: 3. srpna 2022 03:47 4/7
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Povaha postavení skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postaveni skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2020

zapsáno 1. června 2021
vymazáno 11. ledna 2022

Skutečný majitel: automaticky propsáno
JAROSLAV ŽÍTEK, dat. nar. 14. března 1938, r.č. 380314/050
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Bartoňova 687, Studánka, 530 12 Pardubice

Povaha postaveni skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2020

zapsáno 1. června 2021
vymazáno 11. ledna 2022

skutečný majitel: automaticky propsáno
Mgr. JAN VOJVODÍK, dat. nar. 19. října 1968, r.č. 681019/0255
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Dukelská 548, Hylváty, 562 01 Ústi nad Orlicí

Povaha postaveni skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postavení skutečného majitele:
Pozice zakladatele.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2008

zapsáno 11. ledna 2022
Skutečný majitel: automaticky propsáno

PAVEL KAMP, dat. nar. 12. října 1965, r.č. 651012/1849
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: jilemnického 2215, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Povaha postavení skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postavení skutečného majitele:
Pozice zakladatele.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2008

Udaje platné ke dni: 3. srpna 2022 03:47

zapsáno 11. ledna 2022
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skutečný majitel: automaticky propsáno
Ing. PETR ŠILAR, dat. nar. 16. května 1956, r.č. 560516/2530
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Nepomuky 51, 563 01 Horní Čermná

Povaha postavení skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postaveni skutečného majitele:
Pozice zakladatele.
Pozice člena správni rady.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2008

zapsáno 11. ledna 2022
skutečný majitel: automaticky propsáno

JAROSLAV ŽÍTEK, dat. nar. 14. března 1938, r.č. 380314/050
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Bartoňova 687, Studánka, 530 12 Pardubice

Povaha postavení skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postavení skutečného majitele:
Pozice zakladatele.
Pozice člena dozorčí rady.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2008

zapsáno 11. ledna 2022
Skutečný majitel: automaticky propsáno

Ing. MARTIN KOLOVRATNÍK, dat. nar. 11. dubna 1975, r.č. 750411/3353
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Luční 1054, Bilé Předměstí, 530 03 Pardubice

Povaha postaveni skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postaveni skutečného majitele:
Pozice zakladatele.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2008

zapsáno 11. ledna 2022
Skutečný majitel: automaticky propsáno

PAVEL KOŽÍŠEK, dat. nar. 24. záři 1974, r.č. 740924/3303
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Radiomechaniků 1525, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Povaha postavení skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postaveni skutečného majitele:

Udaje platné ke dni: 3. srpna 2022 03:47 6/7
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Pozice zakladatele.
Pozice člena dozorčí rady.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2008

zapsáno 11. ledna 2022
Skutečný majitel: automaticky propsáno

Ing. VLASTIMIL ROČEŇ, dat. nar. 19. června 1974, r.č. 740619/3300
Státní přIsIušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Podlažice 93, 538 51 Chrast

Povaha postaveni skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postavení skutečného majitele:
Pozice člena správní rady.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2008

zapsáno 11. ledna 2022
Skutečný majitel: automaticky propsáno

PETR TUPEC, dat. nar. 19. března 1974, r.č. 740319/3677
Státní přIslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: náměstí Komenského 72, 533 74 Horní jeleni

Povaha postaveni skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postaveni skutečného majitele:
Pozice člena správní rady.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
5. května 2011

zapsáno 11. ledna 2022
Skutečný majitel: automaticky propsáno

Ing. KVĚTOSLAVA JENÍČKOVÁ, dat. nar. 7. listopadu 1946, r.č. 466107/028
Státní přIsIušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Na Lužci 736, 533 41 Lázně Bohdaneč

Povaha postavení skutečného majitele:
přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zak|ádajÍcÍch postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. března 2008

zapsáno 11. ledna 2022

Udaje platné ke dni: 3. srpna 2022 03:47 7/7



DATOVÉ
SCHRÁNKY

Datová schránka: bxcbwmg, Město Ústi nad Orlicí, Sychrova 16, 56201
Ústi nad Orlici, CZ

přijatá zpráva - Detail zprávy
Předmět:

ID zprávy:
Typ zprávy:

Datum a čas dodání:
Datum a čas doručeni:

Jansa Karina, Mgr.
1067860919
Datová zpráva
3.8.2022 V 11:12:50
3.8.2022 V 11:17:11

Odesílatel: SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 53002 Pardubice, CZ
ID schránky: y34vi8t

Typ schránky: PO

Zmocněni:
Odstavec:

Naše číslo jednací:
Naše spisová značka:

Vaše číslo jednací:
Vaše spisová značka:

K rukám:
Do vlastních rukou:

Doručení fikcí zakázáno:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
žádost o dotaci
Ne
Ne

Přílohy:
Žádost o dotaci ÚO.pdf (941,86 KB)

úplný výpis skutečných majitelů 3.8.2022 .pdf (77,49 kb)
Rozhodnuti ze dne 28.6.2022-změna TP ÚnO.pdf (3,41 MB)


