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Kraj Vysočina

Dodatek č. II. 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”)

pověřovaný:
Diecézní charita Brno
Se sídlem; třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 
IČO: 44990260
Statutární zástupce: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA 
(dále jen „Poskytovatel")

výše uvedené smluvní strany spolu uzavřeli dne 7. 1. 2019 smlouvu o Pověření Kraje Vysočina 
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Terénní programy (Sovy) (identifikátor 
4416076) 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. 
2019 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. Il“):

I. Změny a doplňky

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

Definice rozsahu služby:
Kapacita vyjádřená průměrným přepočteným 
počtem všech pracovních úvazků za rok, 
včetně DPČ a DPP

9,19

Kapacita vyjádřená průměrným přepočteným 
počtem všech pracovních úvazků za rok, 
včetně DPČ a DPP financovaná z projektu 
OPZ „Podpora Terénních programů Sow 
v Jihlavě"

6,66



Kraj Vysočina

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

2,50

Časová dostupnost za týden Pracovní dny - část dne

II. Závěrečná ustanovení

1) Ustanovení Pověření neupravená tímto Dodatkem č. II zůstávají v platnosti beze změny.

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

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

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

5) 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.

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

7) Vzor Pověření byl projednán Radou Kraje Vysočina dne 4. 12. 2018 a schválen usnesením 
č. 2219/35/2018/RK a Dodatek č. II je uzavřen v souladu s takto schváleným vzorem 
Pověření.

V Jihlavě dne V Brně dne 1 3. 11. 2019

Za Kraj Vysočina: Za Poskytovatele:

Mgr. Pavel Franěk 
náměstek hejtmana /

Ipcf. Mgr. Oldřich Haičman, MBA

DiECEZNI CHARITA
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DIECÉZNÍ CHARITA 
BRNO

tel.: 545 426 610 
dchb@charita.cz 
www.dchb.charita.cz

Diecézní charita Brno 
třída Kpt. Jaroše 1928/9 
602 00 Brno

PLNÁ HOC
Diecézní charita Brno, IČ: 44990260, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, 
jednající Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA, zmocňuje Ing. Mgr. Michala Vlasáka, 
zástupce ředitele DCHB pro ekonomiku a financování, nar. 17. 6. 1974, bytem 
Havlíčková 244, 664 61 Rajhrad, aby tuto právnickou osobu zastupoval při jednání s:

finančními úřady 
úřady práce 
inspektoráty práce 
zdravotními pojišťovnami 
správami sociálního zabezpečení 
celními úřady 
bankami a auditory 
statistickým úřadem
ministerstvy v souvislosti s dotačními řízeními 
Jihomoravským krajem, Kraj Vysočina, Jihočeský Kraj 
Magistrátem města Brna 
nadacemi a ostatními dárci.

Dále zmocňuji výše jmenovaného zmocněnce:

k podepisování žádostí o dotace, grantů, příspěvků a následných smluv 
o poskytnutí finančních prostředků, včetně dodatků a monitorovacích zpráv 
k projektům a všech záležitostí vyplývajících se smluv, včetně podpisu žádosti 
o dotace a smluv, týkající se projektů financovaných z evropských prostředků 
k podepisování pracovně právních dokumentů týkajících se zaměstnanců Správy 
Diecézní charity Brno a Služby Brno.
k podpisu smluv k nákupu nebo nájmu movitého investičního i neinvestičního 
majetku, včetně leasingových smluv
k jednáním ve věcech týkajících se ekonomických kontrol provozovaných 
činností včetně podpisu závěrečných protokolů a zpráv 
k veškerým právním úkonům týkajících se svěřeného odboru Ekonomiky 
a financování Správy Diecézní charity Brno a Služby Brno 
k jednání v ostatních záležitostech týkajících se Ekonomiky a financování 
Diecézní charity Brno - dotační řízení kraje, orgány vlády, ústřední orgány, úřady 
práce, obce, magistrát a ostatní nadace a donátoři poskytující dotace z fondů EU, 
EK; další jednání banky a finanční úřad a ostatní finanční instituce; správa 
sociálního zabezpečení, celní úřady, statistický úřad; nákup movitého 
investičního i neinvestičního majetku formou leasingu, operativní nájmu; 
v souladu s Organizačním řádem DCHB.

Zmocněnec je oprávněn v souladu s § 438 věta druhá OZ udělit plnou moc jiné osobě, 
aby místo něho jednala za zmocnitele, a pokud si jich ustanoví více, zmocnitel 
souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.
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DIECÉZNÍ CHARITA 

BRNO

Diecézní charita Brno
třída Kpt. Jaroše 1928/9 
602 00 Brno

tel.: 545 426 610 
dchb@charita.cz 
www.dchb.charita.cz

Tato plná moc nabývá účinnosti od ~ í 01. 2018

V Brně, dne " í 01. 2018

Plnou moc přijímám.

V Brně, dne ~A 01. 2018

Ing. Mgr. Michal Vlas;

1^
Ghar ta

A
DIEdEeÚÍ CHARITA
BRNO

tř. Kpt. Jaroše 
IČ: 44990260

Ing. Mgr. Oldři* 
ředitel Diei

602 00 Brno 
lé CZ44990260 -2-

Haičman, MBA 
ní charity Brno

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
poř. č. legalizace 22/2018
vlastnoručně podepsal* - uznal podpis na listině za vlastni*
Oldřich Haičman, 3.8.1963 Brno
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Brno, Koláčkova 2237/7
adresa místa trvalého pobytu*—adresa místa pobytu na území České

OP č.202359370
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, 
uvedené v této ověřovací doložce 
V Brně dne 04.01.2018

Silvie Hrubešová 
Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla 
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby 
Nehodící se škrtněte

ověřovací doložka pro vidimaci

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Jihomoravského kraje

poř. ě. vidimace 79/2019
tato úplná kopie , obsahující 2 sttany

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je 
prvopisem*
ověřenou vidimova j listinou*
listinou, kteráje-výstupem-z autorizované konverze dokumentů*
epísemnebo kopii pořízenou ze spisu*
stejnopisem písem, vyhotovení rozhodnuti nebo výroku rozhodnutí* 

obsahujícím ,2 strany

listina, z níž je vidimovaná listina pořízena neobsahuje viditelný zajišťovací 
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.
V Brně dne 22.01.2019

Otisk úředního razítka:

*Nehodící se Škrtněte
Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:
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