
 
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15 
 DNE: 23. 06. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 15/2016/OS/9 

 

NÁZEV: 
 

Dodatky veřejnoprávních smluv  

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou uzavřelo s poskytovateli sociálních služeb veřejnoprávní smlouvy. 
Financování těchto služeb spadá do režimu vyrovnávací platby. Jednotlivé služby obdržely 
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 bylo v souladu s Evropským 
právem.  
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje 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  
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
Odbor sociální 

Předkládá: 
Rada města 

 

 
 
 

BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



 
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. 
 
Rada města na svém zasedání č. 44 dne 13. 6. 2016 projednala tento materiál s usnesením: 

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.  
 

Návrh řešení:  Schválit předložené dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace  
 
Varianty návrhu usnesení: Nejsou varianty 
 
Doporučení předkladatele 
Zastupitelstvo města schvaluje 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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Dodatek č. 1 

K veřejnoprávní smlouvě 
uzavřené dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 
 
 
1. Město Žďár nad Sázavou 

se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené: starostou, panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
číslo bankovního účtu: 328 751/0100, Komerční banka a.s., pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
 
2. Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 

Žďárská 612, 592 31  Nové Město na Moravě 
Zastoupený: ředitelem,  Ing. Petrem Havlíčkem 
bankovní spojení: č.ú. 3364497349/0800, Česká spořitelna, a.s.  
IČO: 70803978  
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. je zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. O 636 
(dále jen „příjemce dotace“) 
 

Shora uvedené Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
„Dodatku č. 1“ k veřejnoprávní smlouvě ze dne 25. 02. 2016  (dále jen „dodatek“).  

 
 

Článek č. V. Podmínky poskytnutí dotace, odstavec 2.  smlouvy o poskytnutí  příspěvku 
v původním znění: 
 
Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise 
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis. 

 
 

Se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
 
Poskytovatel dotace touto smlouvou prohlašuje, že na základě této smlouvy poskytnuté prostředky 
spadají pod Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina (dále jen „Pověření“) 
pro poskytovatele Domácí hospic Vysočina, IČ: 708 03 978 se sídlem Žďárská 612, Nové Město 
na Moravě, k zajištění dostupnosti sociální služby: odlehčovací služby - ID 1676648, zařazené 
v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, vydaného Krajem Vysočina 29. 12. 2015, 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. 
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II. 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou dne  
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží 

město a jeden příjemce dotace. 
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou  
Datum jednání a číslo usnesení:  

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne:  

 

................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil Ing. Petr Havlíček 
 starosta ředitel 
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Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě 
uzavřené dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 
 
 

1. Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené: starostou, panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
číslo bankovního účtu: 328 751/0100, Komerční banka a.s. pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
 
2. Ječmínek, o.p.s. 

Jiřího z Poděbrad 402/15, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Zastoupený: ředitelkou, Mgr. Miroslavou Machkovou 
bankovní spojení: č.ú. 1624299359/0800, Česká spořitelna, a.s. pob. Žďár nad Sázavou 
IČO: 26538377 DIČ: CZ26538377 
Ječmínek, o.p.s. je zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. O 649 
(dále jen „příjemce dotace“) 

 
 
Shora uvedené Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
„Dodatku č. 1“ k veřejnoprávní smlouvě ze dne 25. 02. 2016  (dále jen „dodatek“).  

 
 

Článek č. V. Podmínky poskytnutí dotace, odstavec 2.  smlouvy o poskytnutí  příspěvku 
v původním znění: 
 
Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise 
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis. 

 
 

Se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
 
Poskytovatel dotace touto smlouvou prohlašuje, že na základě této smlouvy poskytnuté prostředky 
spadají pod Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina (dále jen „Pověření“) 
pro poskytovatele Ječmínek, o.p.s., IČ: 265 38 377, se sídlem Jiřího z Poděbrad 402/15, Žďár nad 
Sázavou, k zajištění dostupnosti sociálních služeb: azylové domy - ID 7321373 a terénní programy 
– ID 5370399 zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, vydaného Krajem 
Vysočina 29. 12. 2015, 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. 
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II. 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou dne …. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží    

město a jeden příjemce dotace. 
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou:  
Datum jednání a číslo usnesení:  

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne:  

  

 

................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil Mgr. Miroslava Machková 
 starosta ředitelka 
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Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě 
uzavřené dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 
1. Město Žďár nad Sázavou 

se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené: starostou, panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
číslo bankovního účtu: 328 751/0100, Komerční banka a.s., pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
2. Portimo, o.p.s. 

Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě 
Zastoupené: ředitelkou, paní Mgr. Ruth Šormovou 
bankovní spojení: č.ú. 27-1297380247/0100, Komerční banka, a.s.  
IČO: 45659028  
Portimo, o.p.s. je zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. O 620 
(dále jen „příjemce dotace“) 

 
 
Shora uvedené Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
„Dodatku č. 1“ k veřejnoprávní smlouvě ze dne 25. 02. 2016  (dále jen „dodatek“).  

 
 

Článek č. V. Podmínky poskytnutí dotace, odstavec 2.  smlouvy o poskytnutí  příspěvku 
v původním znění: 
 
Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise 
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis. 

 
 

Se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
 
Poskytovatel dotace touto smlouvou prohlašuje, že na základě této smlouvy poskytnuté prostředky 
spadají pod Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina (dále jen „Pověření“) 
pro poskytovatele Portimo, o.p.s., IČ: 456 59 028, se sídlem Drobného 301, Nové Město na 
Moravě, k zajištění dostupnosti sociálních služeb: raná péče - ID 8414368 a osobní asistence – ID 
5078660 zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, vydaného Krajem Vysočina 29. 
12. 2015, 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. 
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II. 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou dne …. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží    

město a jeden příjemce dotace. 
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou  
Datum jednání a číslo usnesení:  

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne:  

 ................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil Mgr. Ruth Šormová 
 starosta ředitelka 
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Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě 
uzavřené dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění  

I. Smluvní strany 
1. Město Žďár nad Sázavou 

se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené: starostou, panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
číslo bankovního účtu: 328 751/0100, Komerční banka a.s., pob. Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 
2. Kolpingovo dílo České republiky z.s. 

nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 
zastoupené: centrálním sekretářem, panem Liborem Havlíkem 
bankovní spojení: č.ú. 103839765/0300, Československá obchodní banka a.s., pob. Žďár nad 
Sázavou 
IČO: 43379729 DIČ: CZ43379729 
Kolpingovo dílo České republiky z.s. je zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. L 2666 
(dále jen „příjemce dotace“) 

 
 
 
Shora uvedené Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
„Dodatku č. 1“ k veřejnoprávní smlouvě ze dne 25. 02. 2016  (dále jen „dodatek“).  

 
 

Článek č. V. Podmínky poskytnutí dotace, odstavec 2.  smlouvy o poskytnutí  příspěvku 
v původním znění: 
 
Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise 
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis. 

 
 

Se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
 
Poskytovatel dotace touto smlouvou prohlašuje, že na základě této smlouvy poskytnuté prostředky 
spadají pod Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina (dále jen „Pověření“) 
pro poskytovatele Kolpingovo dílo České republiky z.s., IČ: 43379729, se sídlem nám. Republiky 
286/22, Žďár nad Sázavou, k zajištění dostupnosti sociálních služeb: kontaktní centra - ID 
2496860 zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, vydaného Krajem Vysočina 30. 
12. 2015, 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. 
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II. 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou dne …. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží    

město a jeden příjemce dotace. 
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou  
Datum jednání a číslo usnesení:  

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 

  

................................................... .................................................... 
 Mgr. Zdeněk Navrátil Libor Havlík 
 starosta centrální sekretář 
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