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Dodatky verejnopravnich smluv 

ANOTACE: 
Mesto Zd'ar nad Sazavou uzavrelo s poskytovateli socialnich sluzeb verejnopravni smlouvy. 
Financovani techto sluzeb spada do rezimu vyrovnavaci platby. Jednotlive sluzby obdr:Zely 
Povereni Kraje Vysocina k zajisteni dostupnosti poskytovani socialni sluzby zarazenim do site 
verejne podporovanych socialnich sluzeb v Kraji vysocina. Mesto Zd'ar nad Sazavou schvalenim 
dodatku pristupuje k tomuto povereni, aby poskytnuti prispevku bylo v souladu s Evropskym 
pravem. 

NAVRH USNESENi: 

Rada mesta po projednani doporucuje zastupitelstvu mesta schvalit dodatek c. 1 
k verejnopravnim smlouvam o poskytnuti dotace z rozpoctu mesta, ktere budou uzavreny mezi 
mestem a osobami: 
Domaci hospic Vysocina, o.p.s., 
Jecminek, o.p.s. 
Portimo, o.p.s. 
Kolpingovo dilo Geske republiky z.s., 
v predlozenem zneni 
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Název materiálu: Dodatky veřejnoprávních smluv 
Počet stran:  1 
Počet příloh:  Dodatky k veřejnoprávním smlouvám 
  
Popis 
Město Žďár nad Sázavou, po vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele 
sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“, uzavřelo s poskytovateli sociálních služeb 
veřejnoprávní smlouvy.  
Financování sociálních služeb spadá do režimu vyrovnávací platby. Jednotliví poskytovatelé 
sociálních služeb pro svoje služby obdrželi pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Město Žďár nad Sázavou schválením dodatku přistupuje k tomuto pověření, aby 
poskytnutí příspěvku od města bylo v souladu s Evropským právem.   
 
Geneze případu 
Město Žďár nad Sázavou poskytuje sdružením a organizacím pracujícím v sociální oblasti finanční 
prostředky na částečné pokrytí provozních nákladů jednotlivých sociálních služeb, které poskytují. 
Tyto organizace většinu finančních prostředků získávají ze státního rozpočtu, z příspěvků krajů, od 
sponzorů a samotných klientů, pokud není služba ze zákona bezplatná. Určitou část nákladů může 
pokrýt město Žďár nad Sázavou.  
Financování sociálních služeb spadá do režimu vyrovnávací platby, proto je potřebné uzavřít 
doporučovaný dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. 

Navrhovaný dodatek ke smlouvě upravuje odstavec 2, článku V. Podmínky poskytnutí dotace 
takto: 
Poskytovatel dotace touto smlouvou prohlašuje, že na základě této smlouvy poskytnuté prostředky 
spadají pod Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené 
v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, vydaném Krajem Vysočina dne 01. 01. 2016, s tím, 
že veřejná finanční podpora (dotace) přidělená na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást 
jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU). Zadavatel prohlašuje, že se cítí vázán všemi podmínkami, 
pravidly a zásadami, jimiž se řídí výše uvedené Pověření a na které je v tomto Pověření 
odkazováno. 
 
  
Návrh řešení:  Schválit předložené dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace  
 
Varianty návrhu usnesení: Nejsou varianty 
 
Doporučení předkladatele 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávním 
smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a osobami: 
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.,  
Ječmínek, o.p.s. 
Portimo, o.p.s. 
Kolpingovo dílo České republiky z.s., 
v předloženém znění  
 
 
Stanoviska: Nejsou  
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