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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Bc. Helena Kubíčková
sociálních věcí,
01.06.2020
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
zdravotnictví
Projekt KHK – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o horizontální spolupráci
RM_2020-246/5
Porada vedení
dopor uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
souhlasí
01.01
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o horizontální spolupráci v rámci
procesu plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb v obcích na
území Královéhradeckého kraje dle předloženého návrhu,
02.01
pověřuje
starostu města Trutnova k podpisu výše uvedeného dodatku smlouvy.
25.05.2020

Důvodová zpráva:
Královéhradecký kraj obdržel dotaci z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), prioritní osa 2 - Sociální
začleňování a boj s chudobou, a to na realizaci projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální
oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II“ (registrační č. CZ 03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870).
Pro zakotvení pravidel spolupráce se kraj rozhodl s vybranými městy uzavřít smlouvy o horizontální
spolupráci podle ustanovení § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Souhlas s uzavřením Smlouvy o horizontální spolupráci s městem Trutnovem byl vyjádřen usnesením
RM_2020-246/5 ze dne 09.03.2020 a smlouva byla uzavřena dne 25.03.2020. Kraj navrhl Dodatkem č. 1
upravit ve smlouvě článek 11.1. o realizaci plateb a město požádalo o změnu bankovního spojení. Na
základě dohody obou stran připravil kraj Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (znění dodatku je k dispozici
v příloze).
Původní znění článku 11.1.
Město se zavazuje, že veškeré platby v rámci Projektu bude realizovat přes svůj bankovní účet uvedený v
záhlaví této Smlouvy. Ustanovení v předchozí větě nevylučuje možnost realizovat hotovostní platby po
souhlasu KHK nebo do výše 10 000 Kč bez DPH.
Upravené znění článku 11.1.
Město se zavazuje, že veškeré platby v rámci Projektu bude realizovat přes svůj bankovní účet.
Ustanovení v předchozí větě nevylučuje možnost realizovat hotovostní platby po souhlasu KHK
nebo do výše 10 000 Kč bez DPH.
Přílohy
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o horizontální spolupráci
Kontrola materiálu právníkem
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