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Statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
zastoupené Mgr. Martinem Baxou, primátorem města Plzně
IČO 00075370

a
Plzeňský kraj
se sídlem: Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
zastoupené Rudolfem Špotákem, náměstkem hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast
sociálních věcí
IČO 70890366

uzavírají mezi sebou tento

D O D A T E K č. 1
k PROHLÁŠENÍ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
statutárního města Plzeň a Plzeňského kraje

I.
1) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2. 10. 2020 Prohlášení o vzájemné
spolupráci statutárního města Plzeň a Plzeňského kraje.
2) Smluvní strany nyní mění Prohlášení tak, že se
a) doplňuje nový článek VI., který zní takto:
Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň se v souvislosti s realizací projektu
„Výstavba zázemí pro poskytování sociálních služeb pro lidi bez domova –
noclehárna, nízkoprahové denní centrum, azylový dům v lokalitě Wenzigova“
(dále jen Projekt) popsaného v článku III. tohoto Prohlášení zavazují, že
každá ze smluvních stran bude poskytovat na zajištění Projektem
dotčených sociálních služeb každoročně od doby zahájení poskytování
dotčených sociálních služeb finanční prostředky odpovídající 50 % rozdílu
mezi náklady na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
uvedených sociálních služeb a výnosy zahrnujícími úhrady od uživatelů
těchto služeb dle platných právních předpisů, dotaci ze státního rozpočtu
poskytnutou na příslušný rok prostřednictvím kraje v souladu s § 101a zákona
o sociálních službách a další výnosy související s poskytováním těchto služeb
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včetně dotací poskytnutých v rámci dotačních titulů k financování sociálních
služeb Plzeňského kraje a statutárního města Plzeň financovaných z jejich
rozpočtů. Rozdíl mezi náklady a výnosy určený k dofinancování bude vždy
výsledkem společného jednání zástupců Plzeňského kraje a statutárního
města Plzeň na základě podkladů předložených Městskou charitou Plzeň a
Armádou spásy v České republice, z. s. a všech souvisejících skutečností.”
b) původní článek VI. přečíslovává a nyní je článkem VII.

II.
1) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2) Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá
ze smluvních stran.
3) Uzavření dodatku schválilo za město Plzeň Zastupitelstvo města Plzně
v souladu s § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, usnesením č…… ze dne ………. 2021.
4) Uzavření dodatku schválilo za Plzeňský kraj Zastupitelstvo Plzeňského kraje
v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, usnesením č…… ze dne ………. 2021.

V Plzni dne ……………

statutární město Plzeň
Mgr. Martin Baxa,
primátor města Plzně

V Plzni dne ………………

Plzeňský kraj
Rudolf Špoták,
náměstek hejtmanky Plzeňského kraje
pro oblast sociálních věcí

