
Odbor kancelář starosty a tajemníka  5.20. 

 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne 11. 12. 2019  

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality 

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta  

 

 

Návrh na prodloužení lhůty splatnosti návratné finanční výpomoci Květné Zahradě, 

z.ú. na financování služeb Domu na půl cesty do 28. 2.2020.   

 

Důvodová zpráva: 
Dne 9.12.2019 požádal ředitel Květné Zahrady, z.ú. Mgr. Ferdinand Raditsch o prodloužení 

splatnosti návratné finanční výpomoci poskytnuté z rozpočtu města ve výši 600 tis. Kč na krytí 

provozních nákladů Domu na půl cesty. Finanční výpomoc podle uzavřené smlouvy E. č. 720/2019 

je splatná do 31.12.2019. Ředitel Květné Zahrady žádá o prodloužení lhůty splatnosti do 28. 2.2020. 

Důvodem je zpoždění schválené dotace z MPSV ČR na výše uvedené služby Domu na půl cesty.  

 

Květná Zahrada, z.ú. se zaměřuje na poskytování sociálních služeb zejména pro sociálně 

znevýhodněné mladé dospělé do 30 let. Jedná se zejména o provoz Domu na půl cesty včetně služeb 

sociální rehabilitace poskytovaných především formou podporovaného zaměstnávání sociálně 

znevýhodněných osob převážně v zemědělských činnostech na farmě ústavu. Kromě těchto služeb je 

ústav zřizovatelem Střediska výchovné péče Svitavska a věnuje se také široké oblasti sociálního 

podnikání převážně v tradičních zemědělských činnostech. Ročně přesahují náklady na provoz 

ústavu cca 15 - 20 mil. Kč. 

  

Aktivity ústavu jsou z pohledu sociální prevence v současné době ve Svitavách i okolním regionu 

nenahraditelné. Bez prodloužení lhůty splatnosti návratné finanční výpomoci by byly ohroženy 

klíčové a dlouhodobě rozvíjené sociální služby. Návrh znění dodatku smlouvy je uveden v příloze č. 

1, je projednán s příjemcem a prošel procesem schvalování v rámci MěÚ Svitavy.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci s Květnou Zahradou, z.ú. se sídlem Květná 40, 572 01 Polička za účelem 

financování provozních nákladů Domu na půl cesty Květná dle předloženého návrhu 

Z: koordinátor prevence kriminality  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě E. č.: 720/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

 

Poskytovatel:           Město Svitavy 

Sídlo:                     T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

IČ:                             00277444 

DIČ:                          CZ00277444 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                 520591/0100 

Jednající:              Mgr. David Šimek, starosta  

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:  Květná Zahrada, z.ú.                  

Sídlo:                      Květná 40, 572 01 Polička 

IČ:                              27005879 

DIČ:    CZ 27005879 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.     

Číslo účtu:  3354665329/0800   

Jednající:   Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel 

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 
uzavírají tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě: 

 

I. 

Mezi poskytovatelem a příjemcem byla dne 7.11.2019 uzavřena veřejnoprávní smlouva, jejímž 

předmětem bylo poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtových prostředků města za účelem 

financování provozních nákladů Domu na půl cesty Květná. 

Podle článku II. této smlouvy je příjemce povinen vrátit návratnou finanční výpomoc poskytovateli 

nejpozději do 31. 12. 2019. 

Z důvodu zpoždění dotace poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí na sociální službu Dům 

na půl cesty Květná se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu vrácení návratné finanční 

výpomoci a související změně veřejnoprávní smlouvy následovně: 

 

Článek II., věta druhá nově zní: 

„Příjemce je povinen vrátit návratnou finanční výpomoc poskytovateli na jeho účet uvedený v záhlaví 

této smlouvy nejpozději do 28. 2. 2020“. 

 

II. 

Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv. 

 

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): 

Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo 

schváleno Zastupitelstvem města Svitavy dne 11. 12. 2019. 

 

Ve Svitavách dne:                                                                                 V Květné dne: 

 

 

………………………                                                                            ……………………… 

    poskytovatel                                                                                                příjemce 


