
W U070 / !O 6”

JJ - W 671×/ „zeď/47 014/6

#44? - mwý M/ 96040/
?7,

.

- /žă

SMLOUVA o PŘISTOUPENÍ K POVĚŘENÍ KRAJE VYSOČINA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Město Havlíčkův Brod

IČ: 00267 449

se sídlem: Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod

zastoupené: Mgr. Janem Teclem, MBA ~ starostou města

číslo účtu: 9005 - 327 521/0100

peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Havlíčkův Brod

tel.: 569 497 111

e-mail: posta@muhb.cz
http: www.muhb.cz

identifikátor datové schránky: 5uvbfub

a

FOKUS Vysočina, z. ú.

registrace: MV ČR vse/1 - 16081/92 - R

IČ: 15060306

se sídlem: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod,

zastoupený: ředitelkou sdružení - Mgr. Annou Šimonovou

číslo účtu: 18631521/0100

peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Havlíčkův Brod

tel.: 569 428 845

e-mail: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
http: www.f0kusvysocina.cz

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto

Smlouvu o přistoupení k pověření Kraje Vysočina

Město Havlíčkův Brod, tímto dokumentem 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 (dáie jen
„P0věření“) pro poskytovatele Fokus Vysočina Havlíčkův Brod k zajištění dostupnosti
sociální služby: chráněné bydlení, denní stacionář, zařazené v Krajské síti sociálních služeb

Kraje Vysočina, vydaném Krajem Vysočina s účinností ode dne 01. 01. 2017 na dobu dvou

kalendářních let, tj. do 31. 12. 2018 a sociální rehabilitace - komunitní tým, zařazené

v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, vydaném Krajem Vysočina s účinností ode

dne 01. 06. 2016 do 31. 12. 2018 s tím, že veřejná finanční podpora - příspěvek na provoz,

přidělená na základě tohoto dokumentu 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). Město Havlíčkův Brod prohlašuje, že se cítí vázán všemi podmínkami,
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pravidly a zásadami, jimiž se řídí výše uvedené Pověření a na které je v tomto Pověření

odkazováno.

Město Havlíčkův Brod si vymezuje právo poskytnout finanční příspěvek pouze na ty klienty
využívající službu, kteří mají trvalý pobyt ve městě Havlíčkův Brod.

Finanční příspěvek je určen pro rok 2018 a město Havlíčkův Brod si vymezuje možnost, že

v případě, že Kraj Vysočina změní výši přÍSpěvku na vyrovnávací platbu, město Havlíčkův

Brod nemá povinnost toto navýšení respektovat.

Příspěvek bude vyplacen na účet poskytovatele sociální služby do 30. 06. 2018.

Vpřípadě, že Kraj Vysočina zařadí poskytovatele sociálních služeb do Individuálního

projektu Kraje Vysočina (či jiného druhu financování odlišného od vyrovnávací platby), je

poskytovatel tuto skutečnost povinen městu Havlíčkův Brod ohlásit a finanční prostředky

poměrnou měsíční částí vrátit na jeho účet.

Poskytovatel sociální služby má povinnost městu Havlíčkův Brod předložit svoji závěrečnou

zprávu o činnosti za rok 2018 nejpozději do 30. 06. 2019.

Zároveň má poskytovatel s ohledem na čerpání příspěvku od města Havlíčkův Brod,

povinnost se aktivně účastnit pracovních skupin, kulatých stolů a dalších setkání, která budou

zaměřena na plánování a rozvoj sociálních služeb ve městě a ORP Havlíčkův Brod. 0 termínu

těchto jednání se město Havlíčkův Brod zavazuje poskytovatele informovat v předstihu
minimálně 10 kalendářních dnů.

Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Havlíčkova Brodu na svém zasedání dne

18. 06. 2018 pod číslem usnesení ZM č. 144/18.

 

 

 

 

 

 
 

  

Identifikátor
, ., , v Příspěvek města

sociální služby
Nazev poskytovatele - socialni sluzby

Havlíčkův Brod

9737086 Fokus Vysočina - chráněné bydlení 15 688,50,- Kč

6928452 Fokus Vysočina - denní stacionář 16 833,50,- Kč

Fokus Vysočina - sociální rehabilitace -

9042100 komunitní tým 19 866,00,- Kč

CELKEM: 52 388,00,- Kč  
 

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

 
 Mgr. Anna Šimonová *

- .Jan Tecl, MB (O

 
 ředitelka organizace starosta města

 

  

 FOKUSVysočina, z.ú. G)

5. Května 355, 580 DJ Havlíčkův Brad
IČO: 15060306. DIG: CZ15060306

tel.: 569 421 845,wxw1.lakusvysncina.cz
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