
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:
Oblastní charita Havlíčkův Brod
Se sídlem: B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 15060233
Statutární zástupce: Ing. Markéta Jedličková, na základě pověření 
(dále jen „Poskytovatel11)

výše uvedené smluvní strany spolu uzavřeli dne 2. 1. 2019 smlouvu o Pověření Kraje Vysočina 
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(eNCečko) (identifikátor 1758665) 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) bod úvodní části Pověření „Forma poskytování" nově zní:

Forma poskytování: ambulantní, terénní

II. Závěrečná ustanovení

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



Kraj Vysočina
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 ' > P, XO Xú V Havlíčkově Brodě dne

Za Kraj Vysočina: Za Poskytovatele:

Mgr. Pavel Franěk 
náměstek hejtmana

Ing. Markéta Jedličková



Diecézní katolická charita Hradec Králové
Velké náměstí 37

500 01 Hradec Králové

POVĚŘENÍ

Pověřuji paní

Ing. Markétu Jedličkovou
narozenou 11. 12. 1972

bytem: Bezručova 545, 580 01 Havlíčkův Brod

zástupkyni ředitele 
Oblastní charity Havlíčkův Brod

s účinností od 1. 6. 2020
řízením Oblastní charity Havlíčkův Brod v plném rozsahu pravomocí ředitele 

do doby obsazení funkce ředitele Oblastní charity Havlíčkův Brod.

Jmenovaná je statutárním orgánem Oblastní charity Havlíčkův Brod s právy a povinnostmi 
dle Stanov Oblastní charity Havlíčkův Brod.

V Hradci Králové dne 13.5. 2020 
čj.: o.05/2020/00ó/Ma

sV>adec 0-'

Ing.^Ánna Maclová/V.
/ Ředitelka / ^

Diecézní katolické charity Hradec Králové

Společnost je zapsána v rejstříku právnických osob Ministerstva kultury České republiky podle zákona č.3/2002 Sb. ze dne 
27.11.2001.
Provozní konto: 1006016606/5500 
Devizové konto: 1006015654/5500 
Příspěvkové konto: 1006016622/5500



Podle ověřovací knihy Městského úřadu Havlíčkův Brod 

Poř. č. vidimace 1181/2020/2/Pe

tento úplný/á ěástečnýft opis Kopie obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z niž byl/a pořizen/a a tato listina jeprvopisem
Gvěfenou vidimovanoufetinou opisem nebo kopli-pefeeoQO-ze-spíso

obsahujícím 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena.obsatHije 
viditelný zajišfovaci prvek.

V Havlíčkově Brodě dne 03.06.2020

neobsahuje

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla: 

Hana Petrů



BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 606, fax: 495 512 850

biskusptvi@bihk.cz

IČ: 004451.34 
DIČ: GZ00445134

v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., v platném znění,
vydává iV'

ZAKLÁDACÍ LISTINU
(úplné znění zřizovací listiny ze dne 30. 9. 1992, č. j. 71/92, 

ve znění změn a dodatků ke dni 1. 6. 2020)

-V- 2020

evidované právnické osoby - účelového zařízení registrované církve

Oblastní charita Havlíčkův Brod
či. i.

Základní údaje
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Založena ke dni:

Oblastní charita Havlíčkův Brod
Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
15060233
1.10. 1992* na dobu neurčitou

* 1. 10. 1992 založena s názvem Farní charita Havlíčkův Brod, 
k 1. 1. 1996přejmenována na Oblastní charitu Havlíčkův Brod

ČI. II.
Statutární orgán

ředitelka: neobsazeno
zástupkyně ředitelky: Ing. Markéta Jedličková, r. č 726211/9458,

bytem Bezručova 545, 580 01 Havlíčkův Brod

ČI. III.
Další údaje

1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Oblastní charity Havlíčkův Brod za kalendářní rok 
se zveřejňuje na webových stránkách Oblastní charity Havlíčkův Brod.

2. Změny zakládací listiny navrhuje statutární orgán a schvaluje biskup královéhradecký, 
resp. administrátor diecéze.

3. Součástí zakládací listiny jsou Stanovy Oblastní charity Havlíčkův Brod ze dne 20. 10. 
2014.

V Hradci Králové dne 19. 5. 2020
č.j BiHK-1484/2020

Mons. Pavel Boukal 
kancléř diecézní kurie

* Mons. Jan Vokál 
biskup královéhradecký


