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Dodatek č. I 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:
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
se sídlem: Štěpánková 108, 537 01 Chrudim 
IČO: 25918974
statutární zástupce: PaedDr. Pavel Tvrdfk, ředitel 
(dále jen „Poskytovatel")

výše uvedené smluvní strany spolu uzavřeli dne 12.12. 2018 smlouvu o Pověření Kraje Vysočina 
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby domy na půl cesty (identifikátor 5387515) 
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) odstavec 5. v Článku VII. Vyrovnávací platba nově zní:

5. „Vyrovnávací platba je vypočtena na rozsah Služby, který byl vymezen v tomto Pověření. 
Rozsah služby stanovený v tomto Pověření může být překročen, pokud na toto navýšení není 
čerpána vyrovnávací platba dle tohoto Pověření. Rozsah Služby může být oproti tomuto 
pověření u ambulantních a terénních služeb v odůvodněných případech i nižší až o 10 %, 
maximálně o 1 pracovní úvazek, aniž by to bylo považováno za jeho nedodržení. 
U pobytových služeb je nutné dodržet kapacitu lůžek (bytových jednotek u azylových domů 
pro matky, otce nebo rodiče s dětmi) ve stanovené výši, a to s požadovanou mírou obložnosti 
minimálně ve výši 60 %. Pokud poskytovatel z vážných důvodů nemůže rozsah služby 
uvedený v tomto Pověření ani s uvedenou odchylkou dodržet, může být rozsah snížen pouze 
po projednání a odsouhlasení odpovědným pracovníkem odboru sociálních věcí Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, a to písemným dodatkem tohoto pověření."



Kraj Vysocí na
2) odstavec 1. v Článku Vlil. Doba Pověření, vyřazení ze Sítě Kraje nově zní:

1. „Poskytovatel je na základě tohoto Pověření zařazen do Sítě Kraje na dobu 24 měsíců, tj. do 
31. 12. 2020."

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.

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 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. I včetně podpisů.

7) Tento Dodatek č. I schválila Rada Kraje Vysočina 22. 6. 2020 usnesením 
č. 1200/20/2020/RK.

24. 06, 2020
V Jihlavě dne: V

Mgr. Pavel Franěk PaedDr. Pavel Tvrdík

1. náměstek hejtmana ředitel
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