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Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina 
(dále též „Pověření")

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, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)

Pověřovaný:
VOR Jihlava, z.ú.
zapsaný k 1. 1. 2014 v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl U, vložka 122 
se sídlem: Komenského 5264/36a, 586 01 Jihlava 
IČO: 65761979
statutární zástupce: Ing. Eva Kantorová, ředitelka 
(dále jen „Poskytovatel")

výše uvedené smluvní strany spolu uzavřeli dne 13. 12. 2018 smlouvu o Pověření Kraje 
Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby sociální rehabilitace (identifikátor 
3107113) 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. I“):

I. Změny a doplňky

1) bod úvodní části Pověření „Místo poskytování" nově zní:

„Místo poskytování: Komenského 5264/36a, Komenského 1364/36, 586 01 Jihlava"

2) bod úvodní části Pověření „Působnost služby" nově zní: 

„Působnost služby: území okresu Jihlava"
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3) bod úvodní části Pověření „Cílová skupina" nově zní:

„Cílová skupina: osoby s vážným chronickým duševním onemocněním"

4) odstavec 1. v Článku Vlil. Doba Pověření, vyřazení ze Sítě Kraje nově zní:

1. „Poskytovatel je na základě tohoto Pověření zařazen do Sítě Kraje od 1. 1. 2019 do 
31. 12. 2020 pro kapacitu spojenou s projektem „Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina, individuální projekt VI" a od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2021 pro kapacitu 
spojenou s projektem Centra duševní zdraví (dále jen „CDZ“).“

5) odstavec 5. v Článku X. Prohlášení dalších zadavatelů nově zní:

5. „Popis kompenzačního mechanismu pro výpočet, kontrolu a přezkoumání příslušné části 
vyrovnávací platby (pro kapacitu, pro kterou přistoupil další zadavatel) ve vztahu k sociální 
službě a opatření k zamezení a vrácení jakékoliv nadměrné vyrovnávací platby stanoví další 
Zadavatel (poskytovatel dotace) v rámci dotačního programu ve smlouvě nebo v rozhodnutí 
jako v samostatném právním aktu. Pro takto financovanou kapacitu mají pravidla stanovená 
přistoupivším zadavatelem přednost před Zásadami."

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

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

8,7

Kapacita vyjádřená průměrným přepočteným 
počtem všech pracovních úvazků za rok, | 
včetně DPČ a DPP pro projekt CDZ

« 4,5 (přímá péče - 4,0, ostatní
pracovníci - 0,5)

• od 1. 7. 2021 -31. 8. 2021 - 1,0 
peer konzultant

Časová dostupnost za týden Pracovní dny - část dne

II. Závěrečná ustanovení

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

2) Tento Dodatek č. I je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
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3) 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.

4) Tento Dodatek č. I nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem 1. 3. 2020 po předchozím uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Pověření pro kapacitu služby navýšenou pro projekt CDZ 
nabývá účinnosti pod podmínkou vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro sociální 
službu.

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. I 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. I je uzavřen v souladu s takto schváleným vzorem 
Pověření.

19. 12. 2019 19. 12. 2019
v dne V Jihlavě dne

ředitelka
Mgr. Pavel Franěk 

1. náměstek hejtmana

r VOR Jihlava, z.ú.
^ Komenského 36a, 586 01 Jihlava 
W IČ: 65761979, Tel.: 567 213 700


