DoDATEK Č. t
k Veřejnoprávní smlouva o převzetí pečovatelskéslužby a nás|edném zajištění poskytováni
sociá|ních služeb sociální péče
č. 4.1

- VII/20l9

(dle zík, č, 108/2006 Sb., o sociálních službách, zak. č. č, 25012000 Sb., o rozpočtoaich
pravidlech územních rozpočtůa ve smyslu § 1746 odst. 2 zak. č.8912012 Sb., občanský ákoník).
(dále jen

,,Dodatek")

mezl
Městys Plaňany
se sídlem: Tyršova

72,281 04 Plaňany

zastoupen: Mgr, Martin S. Charvát, starosta

IČ: 00235636
(dále jen,,objednatel")

a

Pečovatelská služba města Pečky
sídlo: Chvalovická 1042, 289 1 1 Pečky
zastoupená: Mgr. Petrou Čermákovou, ředitelkou

IČ: 61883531
(dále

j

en,,poskytovatel")
I.

1,
2.

předmět dodatku
Tento Dodatek upravuje změnu vZa}tu mezi objednatelem a poskytovatelem.

Smluvni strany se tímto Dodatkem dohodly, upravují a mění mění ěl. VII - Způsob

placení a r,lzúčtování takto:
2.1 v odstavci

1:

Původníznění: Objednatel uhradí Poslqtovateli částku sjednanou dohodau ve výši
205.000,- Kč na rok 20l9 jako příspěvek najeho činnost způsobem a ve lhůtách dle bodu
5, tohoto článku.
Nové znění: Objednatel uhradí Poskytovateli částku sjednanou dohodou ve výši
300 000,- Kč na rok 2020 jako pt\íspěvek na jeho činnost,
2

.2

v odstavci

2:

Původníznění: Podkladem pro sjednání poslg,tované částlqljsou poměrné náklady na
jednoho pracovníka v sociálních službách na rok 20]9 (plat, zákonné pojištění, povinné
vzt]ělóyání, osobní ochranné practlvní pomůclE - oblečení, obuv, rukavice).

Nové řni:.

Podkladem pro siednání poslrytované částlqt je předpokládaný objem
poslrytovaných sociálních služeb ve správním územíměsíyse Plaňany za kalendářní rok
1

2.3 v odstavci 3:

PŮvodní znění: Na každý dalšíkalendóřní rok bude tato částka upravena dodatkem k télo
smlouvě na základě kalkulace nákladů na.jednoho pracovníka v sociálních službách na
daný rtlk.

Nové znění: Na každý dalšíkllendářní rok bude tato čústkoupravena dodatkem ke
Smlouvě na základě předpoklódaného objemu poskytovaných sociúlníctl služeb.
2.4 v odstavci 4:

PŮvodní znění: Čá stku bude platil Objednatel PostEttll,aleli.jedenkrát měsíčněve výši
1/] 2 celkové částlql najeho účet9247610297/0l00 yždy do ]0, dne daného měsíce.

Nové znění: Částku bude platit Obiednalel Poskytovateli takttl:

l. Splátka 1 50 000,- Kč do
2, Splátka ]50 000,na je ho účeí 9 2 17 6102 97/0

1

31

. 1. 2020

Kč do 30,6.2020

00.

3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, že ostatní člrinky smlouvy zůstávají beze změn.

il.
závěrečná ustanoyení

l.

Tento Dodatek nabývá platnosii podpisem poslední ze smluvních strarr a účinnostinabývá

dnern
2.

i. 1.2020.

Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem městyse Plaňany najeho zasedání dne 17.
12.2019 pod číslemusnesení l0 -Xll2019.

J.

Tento Dodatek je sepsána ve třech lyhotoveních, pro každou smluvní stranu po jednom
lryhotovení. Jedno lryhotovení bude předano městu Pečky.

4.

Smluvrrí strany prohlašují, že tento Dodatek byla sepsán na zrákladě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoručnípodpisy.
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