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&#39;b
číslu účlu: 9005 - 327 SZIF!!! (m

l

peněžní ústav; Komerční hanka. a. s.. pohuůka Hm líůkúv Bmd Q, &#39;5,41ngqu

tel.: 569 497 I I I

c-muil: pnslu ::a muhhxz

hup: wmvmuhhcr
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Centrum pro zdravotně pusliícné kraje Vysočina. u. p. s.
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?aslüupenůf Mgr, Mirusluvcm Nůmwm - smlulámím záslupcem

Číslo účtu: ITHHŠŮ-řññfll&#39;šÍH]

peněžní úătar: t&#39;äül&#39;ł. pnhnika Jihlava

tel*: MIS 204 977

c-mníl: L&#39;zphhmd :_.&#39;_rulnycz

hup: Wu. w .zdmx ulncpuslizcni-v; .me inne?

:umírají nu ::Made Hamann; Juhmą&#39;r mm

Smlnuvu u přisluupení k pmčřcní Krale \&#39;pani-inu

Mčslo Hm líůküs Brod. límlu dokumentem pml1lnšu}e.že na ?úklade něm Smlnuvy pnskymulú
pmälředk) spadají pud Pměření krąie \&#39;5. EHČÍI&#39;HL k ?njištční Llnhtupnusli puskylmfmí suciální

služby zařazením dn site vcřeinů pndpnrm&#39;anglch sociálních služeb v Kruji Vysočinu :dále jen
..inčřenH pro pnskytmutcle Centrum pm zdmx&#39;ulnč pmtižunč kraje Vysočinu L ząiišléní

dnălupnmli quciálni ?iłužlu udtmmú :kwiailní purudcnslví. zařazené v ijaké sílí Ruciálnřull

Služeb Kraje \&#39;3 Hučína. \&#39;Nunúm ijcm V) můinu s účinnnsu&#39; nde dne UI. UI. 20H) na dubu

druu kułcndúřních IL&#39;l. tj. du RI. Il. 2030 s tím. že veřejná Hnunůní pudpum - příspčxek nu

prm&#39;nz. přidělenú na základě Inhnm dnkumc&#39;rllu tvnfi ncdílnnu suučásl jednotné Hm» námcí

platby hrazené pnskytmuleli x suuludu s Ruzhndmuím Kuminc n pauzu.“ či. HH) ndst. 2

Smlouvy n thngm-&#39;áni Evropske unie na slámí pudpuru u: l&#39;umu&#39;: vyrovnávací platby za

?ávaă&#39;ek veřejná Služby udělené určil): m podnikům pnvůřenjm posk&#39;nnvánítn služeb

uheenčhu huspudářskúhu .zájmu (JUIZ.»&#39;2]JF.IJ). Městu Havlíčkův Brud prnhlašuje. ze se cili

vázáno všemi pndmínkmni. prm-idly a ?5:53:1an jimiž se řídí \&#39;5Se uvedené Pm-čřcnf a nn

které je v tnmlü I&#39;mfěřenř ndkamx&#39;álm.

Oev&#39;š



Městu Havlíčkův Brod &#39;si ľ&#39;ąim&#39;czujc&#39;právn paskymnut línänčul příspevek muzem ty klienty
vwälvnjící službu. kteří majítrvnlý nabyl ve městě Havlíčkův amd.

Finanční příspěvek-j: určen pra mk 2020 a městu I&#39;lnvlíčkův Ěmd&#39;si vymezuje možnou. že

v případě. i: Kraj Vysn&#39;čina změní výši příspěvku na vyrnvnávanl platbu. městu Havlíčkův

Brod nemá povinnost lom navýšení rüpckmv&#39;at

Příspěvek bud:: vyplaccn na účel puškylm&#39;aleh: snciální služby du 30. 06. 2030.

Vpřípndé. h: Kraj Vysočinu zařadí pnsllyuwnlele sociálních služeb do lndivíduámíhn

pmjtlctu Kraje Vysočina (či jínúhn druhu línanumúní odlišného nd V) rmnáí&#39;ncí plnil-1)). je

pnslmm&#39;alel lutn skutečnusl pm&#39;incn mčslu Havlíčkův Brod nhlásit a finanční pomsta-dk)

poměrnou měsíční čáslí vrátil nnjulm L&#39;lčcl.

I&#39;uskylm&#39;ulel snciálni služh) má pnvinnusl můalu Havlíčkuv Hrud pisçmm&#39;: dn scdmi

kalcndářnich dnü oznámil veškeré změn) týkající s:: ?měn základní identifikace urganiaucc

pnsknuvalcle. Či jimž puclslulnč Ami-n). 1)&#39; kující se pnslqmvání .sociální sluzby. Zároveň pul;

předlnřil S&#39;í&#39;uji ?nvčrtčnuu Iprúul u činnmli 2:1 mk EDIE) ntjpnřdifíi du 30. llñ :Ill l.

Zároveň má pusulowulcl s. ohledem nu čerpání příspěvku ml másla Huvlíůkux Brnd.

plwinnnst sr:- aklímů účaslnil prí&#39;lL&#39;uvníuh skUpin. kulalglchsmlü u dalších setkání. le-rá huduu

zaměřena na plánnviíní u rnrmj sociálních služeb \&#39;L- městě a (Jlłl&#39; llavllůkuv Brnd. U lcrmínu

lčchm jednání s: můsm llm Iiůküv Brud łumzuic poskylln&#39;ulule inl&#39;m&#39;mmnt v přmlälíhu
minimálně Ill lmlcndúřnlch dnu.

Slam; lüln smlnuv) bcmu nu lédnmí. h: Městu Havlíčkův Brudjukn »správce nsohních udaju

je uprăs&#39;nčnu Zpruuuvávul zd:: uvedené osobní udaje v suuludu s Článkcm (z adsl. 1 pism. h)

Obccnühn nařízťní - (mm zpracování je nezlmnč pro Splnůní smlouvy! a plsm. c) - líulu

Zpracmání jc nuzbjllnů pru splnění právní I&#39;lminnosli Spräwc zwřcjnil smlouvu \&#39; registru
smluv dlc zákonu ů. 34llí3ll| S Sh.. n regislru smluv. postupy podle zákuna č. “1621999 Sh.. n

smhudnčm přístupu k informacím nulu: na své úřcdní descc Lllc :úkonu ů Iľíšťlllllll Sb.. n

ul&#39;uuíchl.“

Tum smluuvu suln&#39;álilu Zaslupilclslwl města Ilmlíčknva Brudu nu avám zasedání dm:

20. U4. 2020 pud číslem usnesení ZM (r.0120.
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým Číslem 128539533-15244-200506111941,skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: HANA SEMRÁDOVÁ

Vystavil: Město Havlíčkův Brod

Pracoviště: Město Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě dne 06.05.2020
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