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

pověřovaný:
Město Polná
se sídlem: Husovo náměstí 39, 58813 Polná 
IČO: 00286435
statutární zástupce: Jindřich Skočdopole, starosta města 
(dále jen „Poskytovatel")

výše uvedené smluvní strany spolu uzavřely dne 7. 1. 2019 smlouvu o Pověření Kraje 
Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby - druh sociální služby: 
pečovatelská služba, identifikátor služby: 2642671, zařazením do sítě veřejně 
podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina (dále jen „Pověření"), kdy je Poskytovatel 
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. Il“):

I. Změny a doplňky

Příloha č. 1 - Rozsah služby nově zní:

„Definice rozsahu služby:

Kapacita vyjádřená průměrným přepočteným ; 
počtem všech pracovních úvazků za rok, I 
včetně DPČ a DPP

8,75

Z toho průměrný přepočtený počet úvazků 
pracovníků v přímé péči, včetně DPČ a DPP 7,5

Časová dostupnost za týden ambulantní: pracovní dny - část dne
terénní: celý týden - část dne 

Ostatní body Pověření zůstávají v nezměněné podobě.
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II. Závěrečná ustanovení

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

2) 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 Dodatek č. II byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

4) 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 na zasedání Rady 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.

...............dne......ídne.................. V Jihlavě dne
11 -1" lil

V

Mgr. Pavel Franěk 
1. náměstek hejtmana
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