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Poradní orgány 

Název orgánu  Člen orgánu  Předmět činnosti  Odměna  

Poradní sbor  Ř   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vedoucí ekon. – provoz. úseku 

- vedoucí zdravotního úseku 

- vedoucí Domova pro zdr. post.  

- vedoucí Soc. terap. dílen 

- vedoucí Denního stacionáře 

- vedoucí Chráněného bydlení 

- vedoucí Týdenního stacionáře 

- vedoucí Denního stacionáře 

- vedoucí TS Březejc 

- personalista 

 

a) škodní  a náhradová:  

 - provozní budov C a DEF 

- právník – JUDr. Dostálová  

- vedoucí ekon.. provoz. úseku 

- pracovník finanční účtárny 

- sociální pracovníci 

- vedoucí stravování   

vedoucí  DOZP „C“  

- předsedkyně komise 

b) stravovací:  

- provozní budov B, G, C, DEF 

- sociální pracovníci  

- vedoucí ekon.-provoz. úseku 

- vedoucí zdravotního úseku 

- vedoucí stravování 

- vedoucí DOZP „C“  

- předsedkyně komise 

c) inventarizační:  ústřední  

 - vedoucí ekon.- provoz. úseku 

- vedoucí účtáren 

- správce areálu 

- inventární pracovnice 

- vedoucí DOZP  

- předsedkyně komise 

 

dílčí: komise je jmenována 

písemným příkazem ředitele před 

zahájením inventarizace. 

 

Řízení činnosti 

jednotlivých služeb 

a úseků 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymáhání 

pohledávek za 

poskytnuté služby, 

kontrola splátkových 

kalendářů, Návrhy -  

-  řešení pohledávek  

 

 

 

 

 

 

Stravování –

ekonomické 

vyhodnocení, 

připomínky ke 

stravě,  projednávání 

návrhů na zlepšení 

služby 

 

 

 

 

 

 

Inventarizace  

majetku – 1 x ročně 

 

 

v rámci HPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v rámci HPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

v rámci HPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v rámci HPP 



Rada   rodičů Předseda + 7 členný kolektiv náležitosti týkající se 

péče o klienty, 

sdělování informací, 

připomínky náměty  

Domovní rada Ř, ved. TS, ved. DOZP, zástupci 

klientů 

náměty a připomínky 

pro zlepšení  pobytu 

klientů a  vzájemné 

spolupráce   

ved. pracovníci 

v rámci HPP, 

klienti bez 

odměny 

Příloha : statut a jednací řád 
 

 

Poradci 

Ministr / vedoucí 

ÚSÚ 

Jméno a příjmení  Předmět činnosti  Odměna  

 Vladimír Holoubek Organizační a 

poradenská činnost 

v oblasti bezpečnosti 

práce a požární 

ochrany 

Smlouva o dílo 

7.700,- Kč/měsíc 

 Jan Balšínek Správce rizik a 

tajemník krizového 

řízení - správa 

systému řízení rizik 

podle platné 

metodiky a  předpisů  

Dohoda o pracovní 

činnosti  - 20 hodin 

měsíčně /2.000,- Kč/ 

 

 

Poradenské společnosti 

Název  Předmět činnosti  Služby  Odměna  

    

    

 

 

Advokáti a advokátní kanceláře 

Název  Typ závazku  Služby  Finanční plnění  

(celková sjednaná 

částka)  

JUDr. 

Margita Dostálová 

Smlouva na dobu 

neurčitou 

Právní poradenství 10.000,- Kč + DPH 

    

 

2. 5. 2013 

 

Doplnění informace  – 1. 7. 2013 

Požadované informace budou zveřejněny dne 1. 7. 2013 na http://www.kocianka.cz/?q=o-

kociance/strategie-boje-proti-korupci 



 

 

 

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 

úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů 

aktuální údaje 2. pololetí roku 2013 
1.7.2013 - 31.12.2013 

Poradci 

Ministr / 

vedoucí ÚSÚ 

Jméno a příjmení  Předmět činnosti Odměna Souhrn vyplacených 

finančních prostředků 

 Vladimír Holoubek Organizační a poradenská činnost v oblasti 

bezpečnosti práce a požární ochrany 

7.700,- Kč/měsíčně 

- smlouva o dílo 

58.200,- Kč  Jan Balšínek Správce rizik a tajemník krizového řízení - 

správa systému řízení rizik podle platné 

metodiky a předpisů 

2.000,- Kč/měsíčně 

- dohoda o pracovní 

činnosti 

     

 

 

 

Advokáti a advokátní kanceláře 

Název  

 

Typ závazku  

 

Služby  

 

Finanční plnění  (celková 

sjednaná částka)  

 

Souhrn vyplacených 

finančních prostředků 

JUDr. Margita Dostálová Smlouva na dobu 

neurčitou 

Právní poradenství 12.000,- Kč/měs. + DPH 
72.600,- Kč 

 

16. 1. 2014 



 

 

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 

úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů 

aktuální údaje 1. pololetí roku 2014 
 

 

Poradci 

Ministr / 

vedoucí ÚSÚ 

Jméno a příjmení  Předmět činnosti Max. výše odměny 

vyplývající ze smluvní 

dokumentace 

Souhrn vyplacených 

finančních prostředků 

(v tis.) 

 Vladimír Holoubek Organizační a poradenská činnost v oblasti 

bezpečnosti práce a požární ochrany 

7.700,- Kč/měsíčně 

- smlouva o dílo 

 46.2   

 Jan Balšínek Správce rizik a tajemník krizového řízení - 

správa systému řízení rizik podle platné 

metodiky a předpisů 

2.000,- Kč/měsíčně 

- dohoda o pracovní 

činnosti 

12. Kč 

     

 

 

Poradenské společnosti 

Název  Předmět činnosti  Služby  Max. výše odměny 

vyplývající ze smluvní 

dokumentace   

Souhrn vyplacených 

finančních prostředků 

        (v tis.) 

     

     

 

 

Advokáti a advokátní kanceláře 

Název  

 

Typ závazku  

 

Služby  

 

Finanční plnění  (celková 

sjednaná částka)  

 

Souhrn vyplacených 

finančních prostředků 

              ( v tis.) 

JUDr. Margita Dostálová Smlouva na dobu 

neurčitou 

Právní poradenství 12.000,- Kč/měs. + DPH 72.6  Kč 

 

21. 7. 2014 


