Mgr. Jan Divoký

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu
číslo S-0638/SOC/2020/1
Středočeský kraj
se sídlem:
IČO:
(dále jen „Kraj“)

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
70891095

a
Pro zdraví 21, z.ú.
se sídlem:
Havlíčkova 8, 266 01 Beroun
zastoupený:
Mgr. Zdeňkou Hylasovou Benešovou, ředitelkou
IČO:
22844660
(dále jen „Poskytovatel sociálních služeb“)
uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a v souladu s
Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 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)
tento dodatek ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále
jen „dodatek“).
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14. 2. 2020 Smlouvu o pověření k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu č. S-0638/SOC/2020, (dále jen „Smlouva o pověření“), dle ust.
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a v souladu s Rozhodnutím Komise
ze dne 20. prosince 2011 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). Účelem této
smlouvy je zajištění služby/služeb obecného hospodářského zájmu pro Středočeský kraj,
v souladu s aktuálním Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje a
v souladu s platnou Sítí sociálních služeb Středočeského kraje (dále jen „síť“) a způsob stanovení
vyrovnávací platby za výkon této služby, jakož i úprava otázek s touto službou souvisejících.
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Článek II.
Předmět dodatku
1. Tento dodatek mění rozsah sociálních služeb dle článku II. bodu 2 Smlouvy o pověření, a to
následovně:
od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020
Identifikátor
služby

Druh služby

Počet jednotek v síti
Úvazky

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

9910724

2,95

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

7589579

2,05

Lůžka

od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2022
Identifikátor
služby

Druh služby

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Počet jednotek v síti
Úvazky

9910724

Lůžka

2,95

od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022
Identifikátor
služby

Druh služby

Počet jednotek v síti
Úvazky

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

9910724

2,95

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

7589579

2,05

Lůžka

2. Ve zbývajících ustanovení zůstává Smlouva o pověření beze změny.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Kraj
obdrží dva výtisky, Poskytovatel sociálních služeb jeden výtisk.
2. Tento dodatek nabývá platnosti pozdějším datem podpisu kterékoliv ze smluvních stran a
účinnosti dnem 1. 9. 2020.
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3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje
č.: 048-53/2020/RK ze dne 20. 7. 2020 a usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje
č.: 134-26/2020/ZK ze dne 3. 8. 2020.
V Praze dne…………………………………..

Mgr.
Zdeňka
Benešová

V Praze dne…………………………………..

Digitálně podepsal
Mgr. Zdeňka
Benešová
Datum: 2020.08.11
21:51:04 +02'00'

………………………………..
Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová
ředitelka
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Mgr. Pavla Karmelitová
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