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DoDATEK c. 1 KE sMLoUVĚ c. osvl19l20606
o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu

sociálních sluŽeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních sluŽbách

uzavřené podle 510a zákona Č,.25ot2ooo Sb. o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů, ve znění
pozdějšĺcń predlisů, podle části páté ($$ 159 - 170) zákona i. 50012004 Sb., správní řád, ve znění

i:ozoejsĺcn'předpisů, a vsouladu s Metodikou pro poskytovánĺ Účelových dotací na podporu
'sociálnĺch 

sluzeb poskytovaných podte zákona č. 108/2006 Sb. o soclálnĺch sluŽbách, ve znění
pozdějšĺch předpisťl,

Smluvní strany:

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice

lC: 70892822
DlČ: Cz70892B22
bankovní spojenĺ: Česká spořitelna a.s.
čís|o ÚČtu: 1643542ĺ0800
zastoupený: JUDr. Maľtinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce: FoKUS Výsočina,z.ű.
adresa: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod 1

lČ: 15060306
DIC: C215060306
bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s.
číslo účtu: 1863'ĺ521/0100
zastoupený: , ředitelkou
(dále jen ,,příjemce") na

I.

Mezĺ smluvními stranami byla dne 17.05'2019 uzavřena smlouva č. osv/19/20606 o poskytnutí

účelové dotace v dotačním řĺzení na podporu sociálních sluŽeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálnĺch sluŽbách (dále jen,,smlouva"). Smluvnístrany se dohodly na následující
změně výše uvedené smlouvy:

1) Článek ll., odst' 2novězní
Účelová dotace se poskytuje v celkové maximální výši 2 389 000 Kč (slovy: dva miliony tři sta

osmdesát devět tisíc korun českých). z této částky je minimálně 179 000 Kě (slovy: jedno sto
sedmdesát devět tisíc korun českých) určeno na platy, mzdy ajejich navýšení. Postup stanovenĺ výše
dotace je uveden v přĺloze č' 1, která je nedílnou součástí této smlouvy'

2) Mění se příloha č. 1 _ Postup stanovenĺvýše dotace a to dle níŽe přiloŽeného znění.

il.
1) ostatní ustanovenísmlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2) Dodatek č. '1 nabývá platnosti okamŽikem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a Účinnosti

dnem jeho uveřejněnív registru smluv.
3) Smluvní strany se dohodly, Že poskytovatel bezodkladně po uzavření odešle dodatek k řádnému' 

uveřejnění dó registru imluv veáeného Ministerstvem vnitra Čn. o uveřejnění dodatku

t



poskytovatel příjemce bezodkladně informuje, nebyl-li jeho kontaktnĺ údaj uveden přímo do
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění'

4) Smluvní strany prohlašují, żeżádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (s 504
z. č'.8912012 Sb., občanský zákoník).

5) Smluvní strany berou na vědomĺ, Že nebude-li dodatek zveřejněn anĺ devadesátý den od jeho
uzavřenÍ, je následujĺcím dnem zrušen od počátku.

6) Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemŽ všechny mají platnost originálu akaždáze
smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení.

7) Smluvní strany prohlašují, Že byl tento dodatek sepsán na základě pravdivých údajů' podle jejich
svobodné a vážné vůle nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
připojujĺ své vlastnoručnĺ podpisy.

8) Právníjednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 20. 8' 2019 a
schváleno usnesen ĺm zl354l 19.

V Pardubicích dne

JUDr. Martin Netolĺcký, Ph. D
hejtman Pardubického
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FoKUs Vysoěina, z.ú. o
5. Května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
lC0; 'ĺ5060306, Dlt; Ci150ô0306

lcl.: www.lokusvysocina,cz
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Příloha č. 1: Postup stanovení výše dotace

FoKUs Vysočina, z.Ú.,lD sluŽby 7617931

sociální rehabilitace' $ 70

Výpoěet obecně:

Vstupnĺ Údaj: Úvazky pracovnĺkŮ v přĺmé péči

Celkové optimátnĺ náktady na sluŽbu tvoří součet mzdových nákladŮ na jednotlivé pracovnĺky v přĺmé

péčidte piofesÍ; mzdových náktadŮ ostatnĺch pracovnĺkŮ a provozních nákladil' Podĺl ostatnÍch
'pracovnikŮ 

1e 2:0 % na'celkovém počtu pracovnĺkŮ. Podĺtostatnĺch nákladŮ je 20 % na eelkových

nákladech'
Mzdové náklady:
(Počet ÚvazkŮ pracovnĺkŮ v sociálnĺch sluŽbách na hlavnĺ pracovnĺ poměr nebo dohodu o pracovnĺ
binnostix sas ooo Kč) + (Počet Úvazkťl sociátních pracovnĺkťl na hlavnĺ pracovnĺ poměr nebo dohodu

o pracovnĺ činnosti x 530 000 Kč)
Mzdové náklady ostatních pracovníkťl:
(počet ÚvazkŮ pracovnĺkťl ł sociátnĺch stuŽbách a sociátnĺch pracovnĺkŮ na hlavnĺ pracovnĺ poměr či
äohodu o prac'ovní činnosti x 20/80, zaokrouhlený na 0,05 nahoru) x 500 000 Kč
Provoznĺ náklady:
(Mzdové náktady + mzdové náklady ostatnĺch pracovnĺkťl) x 20/80
'Celkové 

optimáĺní náktady tvoří soűčet mzdových nákladťl, mzdových nákladťl ostatnĺch pracovnĺkťl a

provoznĺch náktadŮ.
optimálnĺ varianta:
pôail ĺleenve dotace PK na cetkových optimátnĺch nákladech je stanoven na 75%.

konkrétně:

Maximálnívýše dotace po zaokrouhlení a se zohledněním poŽadavku organizace: 2 389 000 Kč
Výše přiznané dotace v 1 . a 2. kole dotačního řízenĺ: 2 210 000 Ki'
D'ofinancování(max' výše dotace - dotace přidělená v 1. a2. kole dotačního řÍzení): 179 000 Kě

0,5úvazků ĺků v sociálních sluŽbách na HPP nebo DPČ
3,5ÚvazkŮ sociálních íků na HPP nebo DPČ

192 500mzdové n ĺků v soc. sl' na HPP a DPČ
1 855 000racovníků na HPP a DPČmzdové n soc.
2047 500mzdové náklad níků celkemnme

4v soc. sluŽbách a soc. racovníků na HPP a DPČÚvazkťl
0,25íkůíl ostatních
IÚvazek ostatnĺch íků zaokrouhleno na 0 05

500 000mzdové nákla ostatních racovníků
2547 500mzdové nákl celkem
0,250000rovozních nákladůíl
636 875nĺ nákl

3 185 000celkové máIní ná
75%ílfinacování Pk - ÚÖelová d

2 388 750varianta financovánÍ - (lčelová dotace




