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SjprávčÉÍrozpočtu:

Poznámka:
Subjekt (IČO: 48025330), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: švanda, datum ověření: 19.06.2018 08:18:17):

Smlouva o spolupráci v projektu "Rehabilitace polykání, hlasu a řeči pro seniory" v rámci výzvy programu ÉTA

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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Letter of Intent

Uvedený Letter of Inten* nastavuje spolupráci hlavního uchazeče projektu a aplikačního 
garanta bez finančního příspěvku v projektu s názvem „Rehabilitace polykání, hlasu a řeči 
pro seniory" (kód projektu: TL02000034), který je předkládán v rámci 2. veřejné soutěže 
Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TL - Program na podporu aplikovaného 
společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA).

Hlavní uchazeč projektu:
MEDICAL HEALTHCOM spot, s r.o.
Se sídlem: Dunovského 330/13, 149 00 Praha 4
IČO: 48025330
zastoupený: prim. MUDr. Jitka Vydrovou

a

Aplikační garant: 
Kraj Vysočina 
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
k podpisu smlouvy
pověřen:

Žížkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana

se dohodli na zapojení aplikačního garanta do výše uvedeného projektu formou systémové 
podpory rozvoje nových metod a kvality péče o osoby s chronickým neurologickým 
postižením a odborných kompetencí pečujícího personálu v sociálních službách pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Aplikační garant se 
zapojí do tvorby a testování certífikovaných metodik, edukačních a prezentačních materiálů 
formou připomínek v provázanosti na potřeby poskytovatelů sociálních služeb, klientu a 
pečujícího personálu. Bude spolupracovat v rámci organizačních a informačních aktivit při 
zajišťováni odborného vzdělávání, praktických tréninků a přenosu dobré praxe do péče 
v rámci sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina. Bude se podílet na prezentování 
výstupů projektu a prosazování nových metod v rámci sociálně zdravotní péče směrem 
k odborné í laické veřejnosti, prezentování výstupů, seznamování veřejnosti se smyslem a 
možnostmi hlasové rehabilitace a rehabilitace polykání.
Hlavní uchazeč projektu aplikačnímu garantovi zapojení do projektu v tomto rozsahu umožní 
a bude včasným plánováním jednotlivých aktivit vyžadujících výše uvedenou spolupráci 
vytvářet podmínky pro realizaci této spolupráce.

Místo: Praha
Datum: f|, b 2G 42
Jméno zástupce hlavního uchazeče s podpisovým oprávněním: prim. MUDr. Jitka Vydrová 
Podpis a razítko organizace:

Medical Healthcom spol.s r.o. 
Dunovského 330 
14900 Praha 4 
IČO: 48025330

Místo: Jihlava /
Datum: ffX 2 V <1 $

Jméno zástupce aplikačního garanta s podpisovým oprávněním: Mgr. Pavel Franěk
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