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Žádost o poskytnutí indíviduálni dotace
investiční

neinvestiční IANO*

Identifikace žadatele:

A) Fyzická osoba:

Jméno a příjmení, titul:

Datum narozeníiič:

Adresa bydlištěisídlo:

Registrace:

Kontakt — čtelefonu:

E-mail:

Plátce DPH (označte): ANO NE

B) Právnická osoba

Název: Portimo, o.p.s.
Sídlo:

Drobného 301, Nové Město na Moravě, 592 31

iČ: 45659026

Registrace: O 620 vedená u Krajského soudu v Brně

Právnl forma: obecně prospěšná společnost

Kontakt fč.telefonu, e-mail): 733 664 321, reditelportimo.cz,

Plátce DPH (označte):

Statutární zástupce:

Jméno a přfjmení, titul: Tomáš Pospíšil, lne.
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Funkce; ředitel Portímo, o.p.s.

Kontakt— Č.telefonu: 733 664 321, 566 617 941

E-mail;

Bankovní spojeni žadatele:

Název a kód banky: Komerční banka - 0100

Číslo účtu; ‚ 27-J 297380247

Celkové náklady (V tis. KČ): 2 630 tis. Kč
ztoho:

1) Vlastní zdroje v tis. Kč): 13 tis. KČ

2) Jiné zdroje — uveďte jaké (v Krajský úřad Kraje Vysočina - 2 097 tis. KČ, Nadace Albert - 35 tis.
tis. KČ): Kč, Nové Město na Moravě - grant -40 tis. Kč

Výše dotace Cv tis. Kč): 445 tis. KČ

realizace sociální služby EZOP - nízkoprahové zatlzenf pro děti a
Účel použití: mládež (při Portimo, o.p.s.)

Stanoveni doby realizace: 1.1.2019 - 31.12.2019

Odůvodnění žádosti:
viz, příloha
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L
Seznam povinných příloh:

!. který je právnickou osobou doloží identifikaci:
1) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni. Jedná se například
usnesení zastuoitelstva obce o zvolení starostou, jmenovací dekret, zápis z Členské schůze spolku, v
rejsiříku atd.

2) c., podm“ éto právnické osobě

3) ooo, ti nichž m přímý podii, a výši tohoto podílu ( např.v %‚..). Jedná se o seznam právnických
osob, v kterých má žadatel podíl, je jejich Členem apod.

Uvoené naíežtostt aie bodu 2) a 3) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou oprávněnou
jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodů 2) a3) pro žadatele irelevantní, uvede žadatel

vrž tuto skutec‘nosti.

tié proáení žadatele o vyrovnání závazků

k... ac,á- poiikající osoba doloží doklad o existenci své osoby
‘‘o. dqm může hýl noř. Zřizovací listina, výpis z rejstříku tobchodniho veřejného,a pod.), registru
ži osi.ense1o, MK ČR apod.) ne starší 6 měsíců

‚ 1v‘ poet

kí o řzení účtu
Lrfž íeiní

účt tpod.)

POR MO
to

59231 Nov6 Mésjo na MoravěIČ. 45659028

Paďtmo@pottjmocz

Ľ Novém Městě na Moravě

15520191

. . -rio . pce),
... -‘j-“

“bert t:QdflOL formu

‘ NW.por0
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Příloha odůvodnění žádosti o ioskvtnutí individuální dotace

EZOP v Novém Městě na Moravě poskytuje zázemí dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let,
které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ji ohroženy. EZOP tvoři
nízkoprahový klub (ambulantní práce) a streetwork (terénní práce).

Služba je lokální, určená výhradnč pro místní uživatele, jedinečná a pro novoměstské
děti a mládež nenahraditelná. Ročně využívá tuto sociální službu 90 — 100 místních

mtadých občanů. Poskytujeme dětem a mladistvým bezpečný prostor a tím se snažíme
předcházet a mírnit rizikové chování (vandalismus, konflikty se zákonem, bezcílné
posedáváni na lavičkách, atd.). Usilujeme o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co

nejmenší míře a byli si vědomí potencionálních rizik. Jedná se o veřejně prospěšnou službu

pro občany Nového Městě na Mor.

EZOP — nízkoprahově zařizení pro děti a mládež je z většinové části financováno z

prostředků Kraje Vysočina a MPSV ČR. Toto financování je však limitováno Zásadami
zastupitelstva Kraje Vysočina o poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu a tím i
Zásadami Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraj Vysočina.

Dle těchto zásad jsme povinni zajistit podíl spolufinancování zejména z rozpočtů měst a
obci ve výši 25%. Z definice podílu spolufinancování obcí vyplývá, že: „předpokladem
poskytování veřejné podpory poskytovatelům sociálních služeb formou vyrovnávací platby je

spolufinancování služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb obcemi, na jejichž

území, resp., pro jejichž uživatele je sociální služba poskytována‘. Město je v tomto případě
jediné, a to Nové Město na Moravě, které v rámci grantového řízení v předchozích letech

podpořilo službu kolem 2% (r. 2018 2%). Zbylé finanční prostředky dokryl KÚ v rámci

přechodového mechanismu a tzv. sanace loňského roku.

Tato situace je pro nás nadále neudržitelná i vzhledem k tornu, že zastupitelstvo Kraje

Vysočina schválilo „dodatek k Zásadám Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě

sociálních služeb. V tomto dodatku je vyčleněná tzv. kategorie B, do které připadnou
sociální služby, kde není splněna vyžadovaná spoluúčast měst a obcí (25%). Z pohledu

Kraje Vysočina se má za to, že příslušné město na svém území službu nechce. Setrvalý stav

financování EZOPu by tak po dvou letech směřoval k vyřazení z krajské sítě sociálních

služeb, a tím by EZOP přišel o financováni z Kraje Vysočina a MPSV, které službu

financovali 75%.

V grantovém řízení, ve kterém byl EZOP podpořen i v letošním roce, tři sociální služby

obdržely 70.000,- Kč. O tyto finanční prostředky se v rámci grantu EZOP děli s Ranou péčí a

Sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi. Na tuto sociální službu připadá tedy

částka cca 40.000,- Kč.

Celkové pracovní úvazky nízkoprahového zařízeni jsou ve výši 4,9 úvazku. Výše těchto

úvazků je již řadu let neměnná.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a materiálům, které posíláme v příloze (úsporný

rozpočet), si Vás tak dovolujeme požádat o dofinancování této nezbytné sociální služby pro

naše město ve výši 445.000,- Kč pro rok 2019. Reálná potřeba běžného roku je však vyšší

a to cca 650.000,- Kč. Úspory jsou popsány v příloze rozpočtu.



Příloha )

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o majetkových podílech

Prohlašují tímto, že fyzická I právnická osoba

jniéno I název: Portírno, o.p.s S ........

adresa Isídlo: Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě

iČ: 456 59 028 DIČ:

RČI

případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození)

nemá žádné osoby, které by měly podíl v této právnické osobě (tj.
jedná se o osobu, která je společníkem (nikoli členem) právnické

osoby, žadatele o dotací. Podíl společníka a jeho výše je zapsána v

obchodním rejstříku)

nemá přímý podíl v jiné právnické osobě (tj. jedná se o osoby, které

jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho

podnikání nebo jiné výdělečné Činnosti prospěch, který se liší Od

prospěchu, který by byl získán mezí nezávislými osobami v běžných

obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek)

Ü

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení

a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost

nebo uvede-Ii nepravdivý údaj.

‘1cí7
V Novem Meste na Morave, dne ...

Ing. Tomáš Posp il - ředitel

(jmén ‚ podpis, funkce)
JI PORTiMO, 1

Drobnl,o 301

\ (‘ 592 31 Nové Město na Moravě
IC;45659028

‘ Tel.: +420 566615217
WWIi.4 IHPlmE



Příloha č.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ

Prohlašují tímto, že fyzická I právnická osoba

jméno I název: Portinio, o.p.s.

adresa I sídlo: Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě

iČ: 456 59 028

RČI

případně jiná identifikace subjektu (ČoP, č. pasu, datum narození)

() nemá v době podpisu tohoto prohlášení u místně příslušného
finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a
zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti

( nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují závazky vůči Fondu národního majetku,
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,
zdravotním pojíšt‘ovnám a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání dlužných závazků

nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státnímu rozpočtu, městskému rozpočtu a dalším
právnickým a fyzickým ososbám. V případě, že byly v předchozím
roce poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu města i státu, byly
ve stanoveném termínu řádně vyúčtovány

() nemá na majetek vyhlášen konkurz nebo není podán návrh na
konkurz a žadatel není v likvidaci

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení
a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost
nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V Novám Městě na Moravě, dne

Ing. Tomáš Pospíšil editel

••Ifl•••••ISN••fl•• ••SSNSSB fllSBISI

(jméno, p dpís, funkce)
POTIMO,o.p,9.
Drobného 301

(\ \ -. 592 31 Nové Město na Moravi
IČ:4S059028
TeI, +420 566 615 217

wv,w.jntjrno.r portimo@portimocz



Příloha Č. 4

Položkový rozpočet - rok 2019 EZOP - Nrzkoprahové zařrzeni pro děti a mládež

Náklady Cv tis. Kč)
Plánované Upravené l3hrada z

Nákladová položka Komentář
náklady náklady dotace

1 OSOBNÍ NÁKlADY 2 397 2 292 445 osobní náklady pro 4,9 prac. úvazků služby EZOP

1.1 Pracovní smlouvy 2 342 2 237 445

1.2 Dohody o pracovní činnosti 42 42 0

1.3 Dohody o provedení práce 5

1.4 mé osobní náklady 8 zákonné pojištění pracovních úrazů

Z PROVOZNÍ NÁKLADY 434 338

2.1 Dlouhodobý majetek 5 5 O

2.2 Potraviny 1 12 O potraviny v rámci projektu Nadace Albert

2.3 Kancelářské potřeby 2 15 O

2.4 Pohonné hmoty 3 O

2.5 mé spotřebované nákupy 3 22 materiál na úklid, pro aktivity, výt, potřeby

2.6 Iužby 27 253

2.6.1 Energie 3 36

2.6.2 Telefony, internet, poštovné 14 14

2.6.3 Nájemné 75 75

2.6.4 Právnl a ekonomické služby 16 16 audit účetní závěrky, příspěvku Kraje na vyr. platbu

2.6.5 Školenía kurzy 26 14 O

2.6.6 Opravy a udržování 6

2.6.7 Cestovní náhrady 22 12 O

2.6.8 Pracovníci v PP mimo PPV O O

2.6.9 Ostatní pracovnici mimo RPV O O

2.6.10 Jiné služby 80 80 O úklid, supervize, lT, softwar. si, servis, si.

2.7. Odpisy 13 13

2.8 Ostatnt náklady 15 15 O pojištění, dané, poplatky

Celkem____________________ 2831 2630 445

Výnosy Cv tis. Kč)

Zdroj financování
osy X

Komentář
(k plán. n.) (k upr. n.) (k upr. n.)

1 Kraj Vysočina 2 097 2 097 79,7% oříspěvek Kraje Vysočina a MSPV na vyr. platbu

2 Úřad práce O O 0,0%

3 Obce 40 40 1,5% schválená dotace Nového Města n. M. v rámci grantů

4 Uživatelé služby O O 0,0%

S Dary a nadační příspěvky 35 35 1,3% Nadace Albert (mimořádný projekt)

6 Fondy vlastní 13 13 0,5% vlastnr jmění tpro odpisy)

7 Jiné O O 0,0%

čim 2185 2185 83,1%

-6461 IIRoz I ‘ -16,9%I

Ipožidovanž dotace 445 16,9%

Úspory v upravených nákladech oproti plánovaným nákladům:

- osobní náklady - pracovní smlouvy (na přechodnou dobu snížení pracovního úvazku v přímé péči o 0,5 ůvazku, nižší mzdové náklady

z důvodu jiného mzdového zařazeni v rámci personálních změn, nižší mzdové ohodnocent všech zaměstnanců oproti plánu)

- dlouhodobý majetek túspora v plánovaných nákupech výpočetní techniky, vybaveni prostor)

- nákupy (úspora v nákupech potravin, kancelářských potřeb, PHM, jiných spotřebovaných nákupů)

- školeni a kurzy (snížení počtu piánovaných školeni a kurzů)

- cestovni náhrady (úspora v souvislosti s nižším počtem plánovaných pracovních cest v rámci školení a kurzCi)
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Komerční bankou, a. s.
Kč

Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha I (dále jen KB nebo jen banka),

zastoupená ředitelem pobočky Žďár nad Sázavou

panem (paní) Ing. Vladimírem Sommerem

titul, jmáno a příjmení řed8ete pobočky

klient: právnická osoba

Čislo taxu pro ovětováril přlkazů a sdělováni zCistatiw M LJčté:

uzavírají podle708 a riásledu]Iclch ustanoveni obchodního zákoníku Č. 51311991 Sb. tuto
smlouvu:

) VypinI majitel učtu, pokud účet bude sloužit pro potřeby organizačnl složky podniku, která je zapsána v obchodnlm rejstříku.

Snlouva o ztlzen! a vedeni béžndiio Očtu č. 271297380247/0100 ze dne 05.08.1998 strana I Z 5
USa,ttfl,I*a1w fl Till
v.L D‘uarodl Sn hl

Zazpracovávii dokumentu odpovldá: BudatovéZdenka 5.8.98 11:14

JKOMERČNÍ BANKA°3
w Kontaktnl místo pro posky1can6 sIužby

pobočka Žďár nad Sázavou
O o Havlíčkovo náměstí 2

‘N .

.‘ m .‚ .

ci)‘W z2
2-

C‘)

Z

Číslo účtu:

271297380247(0100

Aj Smlouva
o zřízení a vedení běžného účtu v

Názeylobchodni jméno majitele účtu

SDRUŽENÍ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Název účtu (max. 40 znaku)

SDRUŽENÍ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Sídlo majitele účtu - právnické osoby

ŽĎÁRSIÁ 68, 59231 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Názevlobchodril jméno organizačni složky podniku )

51db crganlzsčnl složky podniku‘)

Doklad osvědčujlcl vznik právnické osoby

STANOVY SDRUŽENI - VSIl -1 135901198-R

Doklad osvědčujlci vznik organizační složky podniku
1)

ičo majitele účtu Ičo organizační složky podniku )
45659028

StatutámI orgán majitele účtu: přljmenl, jméno, rodné čistotu cizozemce datum narozeni), druh sčíslo průkazu totožnosti, trvalý
pobyt tu cizozemce včetně státnl příslušnosti)

SCHEIBOVÁ MARIE Rč 505120039 CP HP-057215, SNĚŽNĚ 16459203 SNĚŽNÉ

Vedoucí organizační složky podniku: při]menl, jméno. rodnélslo (U cizozemce datum narozeni), trvalý pobyt (U cizozemce
včetně státní příslušnosti, druhu a Čísla průkazu totožností) ‚

Číslo telefonu pro ověřováni příkazů asděiováni zůstatku na účtě: 06161618375-7



1. KB klientovi zřídí a povede běžný účet v Kč

2. Dohodnutý způsob vedení účtu:
a) majitel účtu bude s prostředky na učtě disponovat písemnými příkazy podepsanými podle

Podpisového vzoru
Předávání příkazů formou kompatibilních médií nebo datovou komunikační sítí bude
v případě vytvořeni technických podmínek sjednáno zvláštní dohodou.

b) pro tento účet platí:

II nově předložený samostatný Podpisový vzor

D platný Podpicový vzor k účtu Číslo

c) Četnost vyhotovování zprávo zúčtováni: pravidelně Jednou měsíčně

3. Dohodnutý způsob předávání zpráv o zúčtování a ostatní korespondence:

I poštou na adresu:
ŽĎÁRsI<Á 68, 59231 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

D osobnĺm odběrem (po doručen odbóru:

V případě, že zprávy o zúčtování přebírané osobně v bance nebudou opakovaně odebrány
je KB oprávněna tyto zprávy zaslat poštou na adresu:

4. Všechny písemné příkazy pro výběrlpřevod peněžních prostředků a výčetky v celkové Částce
500 tisíc Kč a více (nebo protihodnota v CM) bude majitel účtu předkládal (vyjma kompatibilního

média a šeku) určenému pracovnikovi banky osobně nebo prostřednictvím kterékoli zmocněné
osoby z Podpisového vzoru anebo prostřednictvím zvlášť zmocněné osoby na základě plné moci
majitele účtu, předaně na samostatném formuláři banky, nebo (jiné) osoby, která se prokáže
pobočkovou kartou optického klíče.
Kterýkoliv z výše uvedených předložitelů je povinen se na předkládaných příkazech podepsat
před pracovníkem banky, a to i v případě, že je již jednou na příkazech podepsán. Příkazy
předložené případně jiným způsobem banka nemusí realizovat.

5. Uzavře-li klient Smlouvu o vydáni bankovní karty optického klíče, provede banka při použiti
této karty jednou osobou platební přikaz i v případě, jsou-li v podpisovém vzoru k účtu nutné
podpisy dvou osob.

6. Uzavře-li klient Smlouvu o vydáni pobočkové karty optického klíče, pak banka považuje
jakoukoliv osobu, která předloží tuto kartu, za zmocněnou předložit příkaz. Banka provede
kontrolu této osoby ověřením podle průkazu totožnosti v případě, jedná-li se o Částku nad
100000,- Kč a veškeré příkazy ověří banka vždy podle Podpisového vzoru k účtu.

S,r*uvaozWze,,ia vaden(b8žnéhaOslIuČ. 271297380247/0100 za dna 05,08.1998 s,ana 2 zS

Ofl,n33aM.., II 3 rn,
E DaatOO, 11 ‘‘Ii

Za zpracováni dokurnenw adpovidát BQdafOVá Zdenka 5.8.98 1114



7. Banka je oprávněna prbvést autorizaci (tel/faX ověření) skutečného vystayenf všech písemných
příkazů pro výběr/převod peněžních prostředků a výčetky v celkové částce 500 tisíc Kč a více

(nebo protihodnota v CM) na výše uvedeném telefonním/faxovém čísle. Pokud se bance
nepodaří telefonicky/faxem spojit s klientem na výše uvedeném čísle, je banka oprávněna
příkazy neprovést až do doby jejich skutečného ovčtení.
Pokud při uskutečněné telefonické autorizaci nebude vystavení příkazu příkazcem potvrzeno,
je příkazce povinen-do dvou pracovních dnů tuto skutečnost písemně potvrdit a doručit bance.
V případě, že tak neučiní, banka zašle příkaz majiteli účtu. Současně je banka oprávněna
oznámit orgánům činným v trestním řfzení podezření z trestného činu podvodu.

8. Klient má možnost pro účely autorizace písemných příkazů dohodnout s bankou hesla. Hesla
budou sjednána na samostatném formuláři banky a použrvána nejdříve od druhého pracovního
dne následujícího po dni sdělení hesel klientem (po dni předání vyplněného formuláře).

9. Banka bude telefonicky sdělovat na základě hesla Informace o zůstatku a pohybech na účtě;

D ANO
J NE

10. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat Podmínky Komerční banky, a. s., k běžným
účtům vydaně KB s účinností od 1. 5. 1995 a Parametry Komerční banky, a. s., k běžným
úČtCim vydané KB s účinností od 1. 5. 1995. Majitel účtu podpisem tito smlouvy potvrzuje Í
převzetí uvedených Podmínek a Parametrů.

Ii. Smlouva nabývá účinnosti dnem 6.8.1998 (vyplní banka) a:

D nahrazuje nt‘voonI smlouvu k tomuto účtu ze dne (vyplní banka),

na Jejímž zrušení se tímto obě smluvní strany výslovně dohodly.
nenahrazuje žádnou původní smlouvu.

12. Komerční banka, a. s., garantuje tzv mezní lhůty zpracování plateb do a ze zahraničí na 6
pracovnlch dnů u vyšlých úhrad a 4 pracovní dny u došlých úhrad. V této lhůtě je zahrnuta
doba od přijetí příkazu klienta na pobočce do odepsání částky z nostm účtu u úhrad
do zahraničí a v případě úhrad ze zahraničí je to doba, která počíná běžet od okamžíku kdy KB
mohla s prostředky disponovat na příslušném účtu u zahraniční banky do doby připsáni platby
na účet klienta, pokud je známo jeho přesné bankovní spojení.“
‘Přílohou této smlouvy je informace pro klienta o nutnosti uvádění platebního titulu či účelu
úhrady u došlých plateb, pokud tato skutečnost není známa ze zprávy zahraniční banky, dle
zákona č. 279/95 Sb. a příslušného opatření k němu Č. 312/96 Sb.“

13. Vznikne-ii nepovolený debet na běžném účtu klienta, banka zřídí klientovi účet pohledávky
z nepovoleného debetu, jehož číslo klientovi písemně sdělí. Na tento účet bude převedena
pohledávka KB z běžného účtu s tím, že nadále bude úročena podle podmínek KB k běžným
účtům úrokovou sazbou pro nepovolený debet. Tento účet bude zřízen na dobu trváni
debetního zůstatku. V případě splacení debetního zůstatku je banka oprávněna tento účet
zrušit. Tento účet je zřízen výhradně pro účely zúčtování nepovolených debetů a z tohoto
důvodu není klient oprávněn provádět s účtem jakékoliv platební operace, s výjimkou toho, že
na tento účet poukáže finanční prostředky na úhradu debetu na běžném účtu. Za doby trváni
platnosti běžného účtu a existence debetu nenr klient oprávněn účet rušit. Vedeni účtu nebude
zpoplatněno. Zřízením tohoto účtu nejsou dotčena ujednání ke Smlouvě o zřízeni a vedeni
běžného účtu.
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14. Klient má možnost využít expresní platby v Kč do jiné banky v tuzemsku. Expresní platbou
banka garantuje předáni platby do clearingového centra CNB v den splatnosti platby.
Platební příkazy pro expresní platby musí být předloženy na zvlášť k tornu určené pracoviště
banky jeden den před požadovanou splatností nejpozději do I LOO hodin, a to pouze

‚ v písemné formě. Klient je povinen platební přikazy pro expresy zřetelně označovat slovem
“EXPRES“, uvádět konstantní symbol “554“ a specifický symbol “III“. Při nesplnění těchto
podmínek banka nemusí expresní platbu realizovat. Pokud klient vlastní bankovní kartu
optického klíče, lze platební příkazy pro expresy předkládat v celé síti prodejních míst banky.
Případné reklamace vzniklé z expresního platebního styku do jiných bank uplatní klient
u pobočky, která převzala platební příkaz.

15. Další podmínky:

V Novém Městě na M.‘ dne 05.06.7998 V Novém Městě na M. dne 05.08.1998

t(OMERČNÍ BANKA a. s r
pobočka Žďár nad Sázavotj7

(4) .xpozhuta Noví

Scheťbová Marie Budařová Zdenka

razltko a podpis maFitele účtu tazltko a podpis ředitele pobočky
Komerčnl banky, a. s., Žďár nad Sázavou
9tm pověřeněito pracovnlka)

V dne V Novém Městě na M. dne 05.08.1998

‚

ř-Č,ť ‘Q
Budařová Zdenka

mžitko a podpis osoby, která úředně ověřila podpis piscovnika banky který ověřil
pravost podpisu majitele účtu totožnost přttomného majitele účtu

Vysvětlivky
D Vybranou variantu označte v rámečku znakem X, ostatní varianty celá proškrtněte.
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Přiloha ke Smlouvě o zřízení a vedeni běžného účtu Komerční bankou, a. s.

Vážená panl, vážený pane,

dovoluji si Vás upozornit na změny právních předpisů v devizové oblasti, které se přímo dotýkaji
zahraničního platebního styku. Od 110.1995 jev platnosti nový devizový zákon Č. 21911995 Sb. a
od 1.1.1997 opatření CNB Č. 31211996 Sb., kteiym se stanoví postup bank a poboček
zahranlčnich bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a
označováni jejich účelu platebními tituly. Tyto předpisy v podstatné míře změnily legislativní
základnu pro provádění plateb do zahraničí a pro přijímání plateb ze zahraničí.

V 7 devizového zákona isou stanoveny následuiícl povinnosti klientů vůči přislušné bance:
— předkládat platně devizové povoleni pro provedeni úhrady do zahraničí v případech, kdy to

tento zákon vyžaduje,
— na vyžádání banky předložit doklady, prokazující účel požadované úhrady, tj. doklady O vzniku

závazku (např. smlouvu, soudní rozhodnutí o vypořádání dědictví apod., nikoliv však fakturu),
— označit účel došlé úhrady ze zahraničí na základě výzvy banky.

Tyto povinnosti isou blíže specifikovány opatřením ČNB Č. 31211996 Sb., kde;
— 2, odst. 2 stanoví, že platební příkaz musí obsahovat platební titul pro označeni účelu ührady,

tj. slovní označeni účelu prováděné úhrady a jemu odpovídající Číselné označení platebního
titulu. U platebního příkazu do zahraničí je tedy nutné v poli “důvod platby“ tento důvod slovně
rozepsat (např. faftura za zboží, faktura za poskytnutou službu, apod.) a v doplňujících údajích
v poli “platebního titulu“ musí být doplněno příslušné kódové označeni slovně popsaného účelu
úhrady v souladu s opatřením ČNB Č. 31111996 Sb., kterým se stanoví platebnr tituly
pro označování účelu peněžních úhrad, publikovaným V Částce 9311996 Sb.,

— 2, odst. 3 umožňuje bance vrátit platební příkaz klientovi zpět k doplněni nebo provedení
opravy pokud tato zjistí, že některý z údajů chybí nebo uvedený platební titul není v souladu s
účelem úhrady,

— 3, odst. 1, 2 a 3 ukládá bance u úhrad došlých ze zahraničí v případech, kdy zahranični plátce
neuvedl účel úhrady a banka nemá dispozici příjemce o platebním titulu nebo příjemce úhrady S

ni neuzavřel dohodu o přiřazování určitého konkrétního platebního titulu všem jeho došlým
úhradám anebo banka ani z povahy úhrady, ani ze zaměřeni činnosti příjemce není schopna
nalézt odpovídající platební titul, přiřadit takové úhradě náhradní platební titul Č. 199 6
vhodnou formou, tj. avízem o došlé úhradě, vyzvat příjemce úhrady, aby ji sdělil odpovídající
účel úhrady,

— příjemce došlé úhrady je v souladu s 3, odst. 4 a 5 povinen do 20 kalendářních dnů ode dne
doručení avíza o došlé úhradě, ze kterého je patrné přiřazení náhradního platebniho titulu Č.
199, případně od doručení výzvy banky sdělit jí účel úhrady nebo kódové označeni platebního
titulu podle účelu úhrady stirn, že veškeré náklady spojené s výzvou zaslanou mu bankou do
vlastních rukou, nese příjemce (výzvu banka zasílá až v případě, že příjemce úhrady nereaguje
na zprávu o přiřazení náhradního platebního titulu v avízu o došlé úhradě).

Aby zbytečné nedocházelo ke zvyšováni Vašich nákladů, považujte laskavě tuto přílohu za žádost
banky o sdělení účelu došlé úhrady nebo kódového označeni platebního tftulu, a to u všech
úhrad došlých ze zahraniční ve prospěch Vašeho účtu, U kterých z aviza k této úhradě bude
patrné přiřazení náhradního platebního titulu č. 199, tj. skutečnost, že zahraniční plátce účel
úhrady neuvedl. Udaje sdělte pobočce Komerční banky, která vede Váš účet, do 20 kalendářních
dnů ode dne připsáni došlé úhrady ve prospěch Vašeho účtu. Uvedenému dodatečnému sdělováni
údajů bance můžete do jistě míry předejít tím, že požádáte svého zahraničního obchodního
partnera, aby u úhrad ve prospěch Vašeho účtu vždy uváděl účel úhrady, příp. Vámi sdělený kód
platebního titulu.
Současně Vás vážená paní, vážený pane, ve Vašem vlastním zájmu žádám o dodržování nových
právních předpisů, aby při komunikaci s pracovníky naši banky nedocházelo ke zbytečným
problémům a průtahům, jež by zdržovaly a komplikovaly Vaše obchodní I soukromé záležitosti
a mohly by vést ke snížení rychlosti námi poskytovaných služeb. V této souvislosti si Vás těž
dovoluji upozornit na povinnost banky, stanovenou B odst. 5 devizového zákona, oznámit
příslušnému devizovému orgánu zjištěná porušeni devizových předpisů nebo podezření z jejich
porušení.

Děkuji za pochopení a těším se na další spolupráci s Vámi.

podpis ťuďáeie pobočky
Knmesčnl banky, a. s,,Zďár nad Sázavou
(jtm pověteného pracovn!ka)
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právnická osoba (dále Jen J<Hent)
Obchodní 8tma ‚ název‘: Sdruženi Nově Město na Moravě o.s.

Sidlo: DROBNÉHO 301,

59231 NOVĚ MĚSTO NA MORAVĚ, CZ

lČ: 45659028

Zápis v cbchodnim rejstflku Čl jiné evidencI. ČESKÝ STATISTICKÝ ŮŘAD BRNO,VSII-1135901198-R
včetně spisově značky
je-II Klient zapsán v obchodním rejstřilcu; nenl.ll Klient zapsán v obchodním rejstriku

žádám tlmto Komerční banku, as. (dále jen Banka) c niže uvedenou změnu identifikačnlch údajů týkajicich se
Klienta nebo produktů Klienta:

Druh změny I Změna Identifikačních nebo kontaktních údajů Klienta
Nový název obchodní firmy‘ Portimo, o.p.s.
Nový email: I portimoporUmo.cz

a zároveň souhlasím stirn, aby Banka výše uvedené údaje předala näsledujicim společnostem, pro které Banka
zajišťuje administraci a u kterých vlastním produkt a/nebo aby tuto změnu údajů soma provedla.

Komerční banka, as.

Komerčnl pojišťovna, a.s., iČ: 63998017, se sldlem Karolinská 1, Čp. 650, 18600 Praha 8

V Novém Městě na Moravě dne 09.08.2013 V Novém Městě na Moravě dne 09.08.2013

Za Portimo, o.p.s. Komerční banka, a.s.

_ _ _-__

vlastnoruční podpis vastnoruč,d podpa

Jméno: MGR. RUTH ŠORMOVÁ Jméno: Ing. Ivana Procházková
Funkce: Funkce: ředitel pobočky

PORTIM0, o.p4. 2

Drobnéh°303

KomorČnl banka, a.s., se sídlem: 111

Praha 1, Na Přilcopě 33 Čp. 959, PSČ 114 07, lČ: 45317054 1111111 111111 1111111 IHIIl
‚uw,vm,I*,flta1EmJ*aIgMut:TaaUw,m4MvI,‘*4 50*0 SSUtOO(a

10680067087336
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• I(B I PŘÍKAZ K ADMINISTRACI

Komerční banka, a.s.
se sídlem Na Příkopě 33 Čp. 969, Praha 1, PSČ 11407
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054
infollnka: 800 521 521 J e-mail: mojobanka@kb.cz

Portimo, o.p.s.
81db; DROBNÉHO 301, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, PSČ 592 31, ČR
ičo: 45659028
Zápis v obchodnlm rejstříku Či jiné evidencí; Krajský soud v Brně, 0620

Tímto přikazem k administraci ‘vy, jako náš kbíent, nastavujete, měníte či rušíte jednotlivým uživatelům oprávněni
ke službám přímého bankovnictví, které vám poskytujeme na základě smlouvy s přiděleným identifikačním Číslem
129388560 dále Jen Smlouva.

Phil Ĺľ:i
Typ požadavku Zadáni

Uživatel Statutární orgán

identifikační Číslo uživatele 147450401

Identifikační údaje uživatele TOMÁŠ POSPIŠIL, ING.
trvalý pobyt: A.DVOŘÁKA 734, VOTICE, Psč 259 01, ČR
rodně Číslo: 8305130558

Využlvané Služby MojeBanka
MoJeBanka Business
Mobilní banka

Aktivace po instalaci software na PC ne

Administrace on-line ne

Autorizační role Standardní uživatel

Obsluhované účty Čislo úČlu Limit Uživatele k Účtu v Kč
27-i 29738024710100 neomezený
107-9793050227/0100 neomezený

Zvláštní oprávněni podepisovat
dokumentaci a nahlížet na ni ne

Administrace platebních karet on-line ano

Ostatní ujednáni Dále tímto přikazem k administraci, bez ohledu na skutečnost, zda
za vás musí jednat dva Či vice členů statutárního orgánu společně,
výslovně speciálně zniocňujele uživatele, aby za vás samostatně
uzavíral smlouvy, dodatky ke smlouvám a Činil za vás jiná jednáni
v rozsahu, který vyplývá ze Smlouvy a příslušných Produktových
podmínek, a dále Jednáni, která mu v rámci přlsluštié služby přímého
bankovnictví umožnime.
Administrace platebnlch karet on-line se vztahuje vždy na všechny
Obsluhovaně účty ve vztahu k výše uvedenému Uživateli.

Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v tomto příkazu k administraci význam stanovený v tomto dokumentu, ve
Smlouvě a/nebo v dokumentech, jež Jsou nedllnou součásti Smlouvy.
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PŘÍKAZ K ADMINISTRACI

V Novém Městě na Moravě dne 10.92018
Kornatěni banka, a.s.

vlaslriowČni podpis

Jméno: Ing. Ivana Procházková

Funkce: ediWI pobočky

V Novém Městě na Moravě dne 10.9.2018
Portimo o.p.s.

Osobnl údaje podepisujici osoby

ING. TOMÁŠ POSPÍŠIL

přljmenl, jméno, titul

8306130558

rodné Člslo (datum narozeni, neni-Ii rodné čisto)

A.DVOŘAKA 734

VOTICE, 259 01, ČR

adresa (trvalý pobyt)

Občanský průkaz ČR Č. 207162469, platnost do
12.09.2026, MěÚ Žďár nad Sázavou I CZ

Dwh, Čisto a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán J
stát, který jej vydal

Komerčnl banka, a. S., se sUiem
Praha I • Na Přlkopě 33 Čp. 969, PSČ 114 07, ičo: 45317054
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Jméno: ING.
Funkce: ředitel

POSPÍŠIL


