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Název dokumentu: Dodatek č. 1 k Pověření na poskytování soc. služeb

Oprávněn/pověřen k podpisu: Mgr. Pavel Franěk

Schváleno: RK Datum: 13.12.2016 Č.usnesení: 2248/41/2016/RK

Dokument uložen u: OPKŽÚ

Počet vyhotovení: 2

Adresát: STŘED, z. ú.

Smluvní částka: 1) 0.00

Odpovědný odbor: 2) odbor sociálních věcí

Podpis zajistit do:

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: OSV/Tvarůžková 8. 6. 2018 "I/ícums^

Projednáno s:

Právní kontrola: OSV/Švarcová 8. 6. 2018 "\

Předkládá: OSV/Švarcová 8. 6. 2018 i
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OSV/Švarcová 8. 6. 2018 \ ér A, íiCéL

\
Zodpovídá: Příkazce operaeeé OSV/Švarcová 8. 6. 2018 /y

Správčelrozpočtu:

Poznámka:
Subjekt (IČO: 70870896), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: tvaruzkova, datum ověření: 08.06.2018 08:59:59):

Dodatek č. 1 k Pověření na poskytování soc. služeb - SAS pro rodiny s dětmi

Rozpočtová skladba: 
Bez rozpočtového krytí

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby,

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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Dodatek č. I. k Pověření Kraje Vysočina
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných

sociálních služeb v Kraji Vysočina

pověřující:
Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)

STŘED, z. ú.
Se sídlem: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč 
Statutární zástupce: Mgr. Martina Bártová 
IČO: 70870896 
(dále jen „Poskytovatel")

výše uvedené smluvní strany spolu uzavřeli dne 30. 12. 2016 smlouvu o Pověření Kraje 
Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (identifikátor 8652328) zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji Vysočina, kdy je jako oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů 
sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZSS“) zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina 
(„Síť Kraje") a s účinností ode dne 1. 1. 2017 pověřen k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu za účelem zajištění dostupnosti poskytování vymezené sociální služby. 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s ČI. II odst. 2) Pověření tento dodatek (dále 
jen „Dodatek č. I“):

I. Změny a doplňky

1) Příloha č. 1 - Rozsah služby nově zní:

Definice rozsahu sIužby:
Celková kapacita vyjádřená průměrným 
přepočteným počtem všech pracovních j
úvazků za rok, včetně DPČ a DPP

4,10

Kapacita vyjádřená průměrným přepočteným 
počtem všech pracovních úvazků za rok, 
včetně DPČ a DPP financovaná z rozpočtu
Kraje Vysočina

3,60

Časová dostupnost za týden Pracovní dny -



Kraj vysočina

II. Závěrečná ustanovení

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Ustanovení Pověření neupravená tímto Dodatkem č. I zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. I je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. I byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek č. I nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. I včetně 
podpisů.

Vzor Pověření byl schválen projednán Rady kraje Vysočina dne 13. 12. 2016 a schválen 
usnesením č. 2248/41/2016/RK a Dodatek č. I je uzavřen v souladu s takto schváleným 
vzorem Pověření.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

V Jihlavě dne 1 ? -QG- 2018 V Třebíči dne čS. IV

Za Kraj Vysočina: Za Poskytovatele:

Mgr. Pavel Franěk 
náměstek hejtmana

Mgr. Martina Bártová 
ředitelka

STŘED, í. ú.
Mládežnická, 674 01 Třebíč 
cl.: 563 843 732,775 725 655
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