
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 30 
 DNE: 16. 12. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 482/2019/OS 

 

NÁZEV: 
 

Family a Senior Point – dodatek smlouvy 

 

ANOTACE: 
Činnost Family Pointu a Senior Pointu na území města zajišťuje na základě smlouvy o dílo 
Kolpingovo dílo České republiky z.s. ve 4 poschodí budovy Polikliniky Žďár nad Sázavou. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 2. 2017, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 20. 12. 2017, Dodatku č. 3 ze dne 
6. 2. 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 19. 2. 2019 na provoz Family Pointu a Senior Pointu mezi 

městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky z.s., v předloženém znění. 

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
odbor sociální 

Předkládá: 
odbor sociální 

 



 

 

Název materiálu: Family a Senior Point - dodatek 
 
Počet stran:  1 
Počet příloh:  1. Návrh Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo 
 
Popis 
Posláním Senior a Family Pointu je poskytování informací cílovým skupinám, poskytnutí prostoru 
pro setkání, zprostředkování tematických besed, kontaktů na poskytovatele sociální, popř. 
zdravotní služby. Důležité je především poradenství v sociální oblasti, popř. ve zdravotní oblasti. 
Návštěvníkům slouží počítače s připojením na internet. Pro seniory plní především úlohu 
informačního centra a klubovny, rodičům s dětmi pak zajišťuje zázemí pro kojení a přebalování a 
přípravu stravy pro děti. Dětem jsou zde k dispozici hračky, pastelky, knihy apod. Family a Senior 
Point zajišťuje pro osoby z cílové skupiny přednášky, besedy a další aktivity a spolupracuje 
s organizacemi sdružujícími osoby z cílové skupiny a s organizacemi, které pracují s osobami 
z cílové skupiny. 
Činnost Family a Senior Pointu je vnímána uživateli i zástupci Kraje Vysočina jako velmi dobrá. 
Pointy poskytují služby v souladu s podepsanou smlouvou o dílo, a navíc reagují operativně na 
potřeby svých návštěvníků. Činnost je poměrně široká a různorodá. Fotografie z našich pointů byly 
použity Krajem Vysočina ve dvou vydáních Seniorských listů kraje. I toto lze považovat za ocenění 
jejich práce. 
Do konce října 2019 navštívilo Family Point 583 dětí a 763 dospělých, celkem tedy 1346 
návštěvníků. Senior Point využilo 1552 návštěvníků. Během roku se v pointech konaly besedy, 
přednášky, workshopy, či dílny pro celou rodinu. Obě služby se těší zájmu veřejnosti, přibývá 
dalších návštěvníků, kteří  se o činnosti pointů postupně dozvídají.  
Pracovníci služeb poskytují návštěvníkům možnost se poradit v různých oblastech života, kdy buď 
sami poskytnou informaci, popř. poradenství nebo předají kontakt na odbornou instituci. 

Geneze případu 
Na jednání rady města č. 54 dne 14. 11. 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zřízení a 
provozování Family Pointu a Senior Pointu na území města Žďáru nad Sázavu.  

Rada města dne 16. 1. 2017 na své 58. schůzi projednala vyhodnocení výběrového řízení a 
schválila uzavření smlouvy o dílo na provoz Family Pointu a Senior Pointu mezi městem Žďár nad 
Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky z.s. výběrové řízení bylo vyhlášeno na provoz 
pointů s možností prodloužení formou dodatku až do roku 2020, pokud bude zachována finanční 
podpora z Kraje Vysočina. Pro příští rok se předpokládá opět možnost podání žádosti o finanční 
podporu.   

Na schůzi č. 70 dne 7. 8. 2017 rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provoz 
Family Pointu a Senior Pointu mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České 
republiky z.s. ze dne 8. 2. 2017, kterým byl zajištěn provoz pointů do konce kalendářního roku 
2017. 

Na schůzi č. 79 dne 18. 12. 2017 rada města schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na provoz 
Family Pointu a Senior Pointu mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České 
republiky z.s. ze dne 8. 2. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 2017, kterým byl zajištěn 
provoz pointů do konce kalendářního roku 2018. Tento dodatek obsahoval prodloužení smlouvy o 
dílo, nenavýšil však celkovou částku plnění díla z 300 tisíc. Kč na 360 tis. Kč, která odpovídá 
měsíčnímu plnění ve výši 30 tis. Kč na zajištění provozu Family a Senior Pointu.  

Na schůzi č. 82 dne 29. 1. 2018 rada města schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na provoz 
Family Pointu a Senior Pointu mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České 
republiky z.s. ze dne 8. 2. 2017, kterým byl zajištěn provoz pointů do konce kalendářního roku 
2018. 

Na schůzi č. 4 dne 17. 12. 2018 rada města schválila Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na provoz 
Family Pointu a Senior Pointu mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České 
republiky z.s. 8. 2. 2017, kterým byl zajištěn provoz služeb do konce kalendářního roku 
2019.Návrh řešení: Schválit předložený dodatek ke smlouvě o dílo 
Varianty návrhu usnesení: nejsou 

Doporučení předkladatele: viz návrh usnesení 
Stanoviska: nejsou 



 

Dodatek č. 5  
ke Smlouvě o dílo na zajištění provozu Family Pointu a Senior Pintu ve Žďáře nad Sázavou 
uzavřené dne 8. 2. 2017, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 9. 10. 2017, Dodatku č. 2, ze dne 20. 
12. 2017, Dodatku č. 3, ze dne 6. 2. 2018 a Dodatku č. 4, ze dne 19. 2. 2019. 

 

Smluvní strany 
  
OBJEDNATEL:   

MĚSTO Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 
591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ:  00295841    DIČ: CZ00295841 
Telefon: 566 688 111    Fax: 566 621 012 
Bankovní spojení: č. ú.: 328 751/0100 
    

zastoupené starostou města, panem Ing. Martinem Mrkosem, ACCA ve věcech smluvních a Ing. 

Petrem Krábkem ve věcech technických 

a  

ZHOTOVITEL:  

Kolpingovo dílo České republiky z.s. 
se sídlem nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ:       43379729     
Telefon:           566 585 010                                     Fax: 566 585 020 
Bankovní spojení: č. ú: 103 839 765/0300, ČSOB Žďár nad Sázavou 
 
  
Zastoupené centrálním sekretářem panem Liborem Havlíkem, oprávněným jednat ve věcech 

smluvních a panem Václavem Dobrovolným ve věcech technických   

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. občanského zákoníku a 

v souladu s usnesením Rady města Žďáru nad Sázavou dne 16. 1. 2017, tuto smlouvu o dílo:   

Shora uvedené Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
„Dodatku č. 5“ ke smlouvě o dílo ze dne 8. 02. 2017, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku 
č. 3 a Dodatku č. 4  (dále jen „dodatek“).  

 
 

Článek č. 2. Doba plnění v původním znění: 
3.1 Doba plnění díla:  

Dílo bude prováděno v rozsahu uvedeném v odstavci 2.2, a to od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

Smlouvu je možné poté prodloužit v případě, že bude zajištěno financování Family a Senior 

Pointu ze strany Kraje Vysočina, nejdéle do 31. 12. 2020. 

 

Se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

3.1 Doba plnění díla:  

Dílo bude prováděno v rozsahu uvedeném v odstavci 2.2, a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

Smlouvu je možné poté prodloužit v případě, že bude zajištěno financování Family a Senior 

Pointu ze strany Kraje Vysočina, nejdéle do 31. 12. 2020. 



 

II. 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žďár nad Sázavou dne 16. 12. 2019. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tento dodatek smlouvy zveřejnit 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje 
obchodní tajemství. 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou       Ve Žďáře nad Sázavou  

dne            dne  
  

 

 

 

 

 

za zhotovitele                                                za objednatele             

Libor Havlík       Ing. Martin Mrkos, ACCA 

centrální sekretář       starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


