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Dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory 

z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb 

na území Zlínského kraje pro rok 2020  

číslo: D/0194/2020/SOC 

uzavřená podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Zlínský kraj 

se sídlem: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 

IČO: 70891320 

jednající: Michaela Blahová, členka Rady Zlínského kraje, na základě plné moci hejtmana Zlínského kraje 

ze dne 3. 6. 2020 

bankovní spojení: 2786182/0800, Česká spořitelna, a.s. 

(dále jen „Kraj") 

 

a 

 

"Anděl", z.s. 

se sídlem: Kelč 290, 756 43 Kelč 

IČO: 66934702 

právní forma: Právnická osoba – Spolek 

jednající: XXXXXXXXXX, předsedkyně 

bankovní spojení: 152768780/0300, Československá obchodní banka, a.s. 

zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 3876 

(dále jen „Poskytovatel sociální služby“) 

 

 

 

Článek I. 

Předmět Dohody o ukončení Smlouvy 

 

1. Kraj a Poskytovatel sociální služby se dohodly v souladu s článkem X. Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb 

na území Zlínského kraje pro rok 2020 číslo: D/0194/2020/SOC, účinné ode dne 10. 3. 2020 

(dále jen „Smlouva“) a v souladu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu schváleného Radou Zlínského kraje dne 9. 12. 2019, č. usnesení 0960/R29/19, ve znění 

dodatku/ů, ukončit Smlouvu. 
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na ukončení poskytování sociální služby – denní 

stacionáře (identifikátor 2476364) k 30. 4. 2020 nebude druhá záloha finanční podpory ve smyslu 

článku V. odstavce 3. věty druhé Smlouvy Poskytovateli sociální služby vyplacena. 

2. K vyúčtování již vyplacené první zálohy finanční podpory a k vypořádání všech práv a povinností 

smluvních stran dojde do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dohody o ukončení Smlouvy, a to 

postupem uvedeným v příslušných ustanoveních Smlouvy. 

3. Tato Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, event. na úřední desce Kraje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 10d zákona o rozpočtových pravidlech. 

4. Tato Dohoda o ukončení Smlouvy je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Kraj obdrží 

dvě vyhotovení a Poskytovatel sociální služby jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že tato Dohoda o ukončení Smlouvy byla sjednána 

na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této Dohody o ukončení Smlouvy dle odstavce 3. tohoto 

článku provede Kraj, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 

uzavření této Dohody o ukončení Smlouvy. O uveřejnění této Dohody o ukončení Smlouvy bude Kraj 

bezodkladně informovat Poskytovatele sociální služby e-mailem. 

7. Poskytovatel sociální služby bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této Dohodě o ukončení 

Smlouvy Kraj zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění Dohody o ukončení 

Smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 

písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu 

stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu 

osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních 

údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský 

úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-zlinsky.cz/
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Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje 

Datum jednání a číslo usnesení: 29. 6. 2020, 0859/Z27/20 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne ……………………………. V ……………………..… dne ………………… 

 

 

za Kraj za Poskytovatele sociální služby 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................ ....................................................................... 

Michaela Blahová XXXXXXXXXX 

členka Rady Zlínského kraje předsedkyně 


