DoDATEK č.2
k VeřejnoPrávní smlouva o převzetí pečovatelskéslužby a následném zajištění poskytování
sociálních služeb sociální péče

ó,4.1_YII|2019
(dle zrák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zíů<.ó. č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtu a ve smyslu § 1746 odst. 2 zélk. č.89/2012 Sb., občanský zákoník),
(dále jen,,I)odatek'')

mezl
Městys Plaňany
se sídlem: Tyršova 72, 281 04 Plaňarry

zastoupen: Mgr. Martin S. Charvát, starosta

IČ00235636
(dále jen,,objednatet")

a

Pečovatelská služba města Pečky

-

sídlo: Chvalovická 1042,289 11 Pečky
zastoupená: Mgr, Petrou Čermrikovou, ředitelkou

IČ: 61883531
(dále jen,,poskytovatel")

I.

1.
2.

předmět dodatku
Tento dodatek upravuje změnu vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem.

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, upravují a mění znění čl. VII - Způsob
placení a lyúčtovánítakto:
2,1 v odstavci

1:

Nové znění: Objednatel uhradí Poslrytol,ateli částku sjednanou dohodou ve výši
200.000,- Kč na rok 2021 jako příspěvek na jeho činnosí.

2.2

v odsíavci 2:

Nové znění: Podkladem pro sjednání poskytované částlryje předpokládaný objem
poslqltovaných sociálních služeb ve správním územíměstyse Plaňany za kalendářní rok
2020.

2.4 v odstavci 4:

Nové znění: Čóstku bude platit Objednatel Poslqltovateli takto:

l. Splátka ]00,000,- Kč do 3 l. l. 2021
2. Splátka 100.000,na

j eho účet92 47 640297/0

1

Kč do 30.6.2021

00.

3. Smluvní shany se tímto Dodatkem dohodly, že ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

il.
závéreéná ustanovení
1.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a úěirrrrosti nabývá

dnem 1. 1. 2021.
Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem městyse Plaňany na jeho zasedání dne 15.
12.2020 pod číslemusnesení 5. 6 -XIXJ2020.
3.

4.

Tento Dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po jednom
vyhotovení. Jedno vyhotovení bude předráno městu Pečky.

Smluvní strany plohlašuj i, že tento Dodatek byla sepsián na zíkladépravdivých údajů,
j ej ich svobodné a váĚné víie, a na důkaz toho připoj uj í své vlastnoruční podpisy.

podle

v

?a?d

pečkách dne
za poskltovatele

Mgr. Martin S. Charvát

Mgr. Petra Čermláková

starosta městyse Plaňany

ředitelka

pEčc)t?llls((3!"r,,žBA
mĎ,lq Prčky

Grtv§lovlot{ó

1E9

rr

ÉGól ct
_l.

lo'a

Fcětry

t5

tl
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