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DoDATEK c. 1 KE sMLoUVĚ c. osv 119120674

o poskytnutí účelové dotace v dotačnímřízení na podporu
sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem ě. 108/2006

Sb., o sociálních sluŽbách
uzavřené podle $1 Oa zákona i,.25ol2ooo Sb. o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtťi, ve zněnĺ
pozdějŠích preo[isů, podle Části páté ($$ 159 _ 170) zákonać,.50012004 Sb., správní řád, ve znění

iozoejsĺcn'předpisŮ,'a vsoulaóu s -Metodikou pro poskytovánĺ (lčelových dotací na podporu
'sociálnĺch 

sluzeb poskytovaných podte zákona č. 108/2006 Sb. o sociálnĺch sluŽbách, ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisů,

Smluvní strany:

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice

lČ: 70892822
DlČ: Cz70892B22
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo t]Ötu: 1643542ĺ0800
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Přĺjemce: Základniškola a Praktická škola SVĺTÁNĺ, o.p.s.
adresa: Komenského 432,530 03 Pardubice
lČ: 25916092
DlČ:
bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s.
Číslo účtu: 36134561/0100
zastoupený: ředitelkou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

!.

Mezi smluvnÍmi stranami byla dne 'lB.o3.2o19 uzavřena smlouva č. oSV/19/20674 o poskytnutí

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

1) Článek l., odst. 7 nově zní'.
Sociální sluŽba dle článku l. odst. 4 této smlouvy bude poskytována v rozsahu:

a) Kvantitativnĺ (ldaje závisté na celkové mĺře naptněnĺ rozpočtu (obecně: zachovánĺ provoznĺ doby

uvedené v Žádosti o (lčelovou dotaci, minimátně 100 % o4amŽité kapacity po dobu celého roku,

ninimátně 80 % cetkového počtu uživatelťl): zachovat pľovozní dobu uvedenou v Žádosti o

úěelovou dotaci, zachovat minimálně 13 míst okamžité kapacity v období od 1. 1.20í9 do 30.

6. 2019 a minimálně 15 uživatelů služby celkem
b) Kvantitativnĺ (ldaje nezávislé na celkové mĺře naplněnĺ rozpočtu: nejsou
c) Kapacita pobytových sluŽeb: nenĺ stanovena

2) Článek ll., odst. 2novězní:
Účelova dotace se poskytuje v celkové maximální výši 941 000 Kě (slovy: devět set čtyřicet jeden tisíc
korun českých). Z této částky je minimálně 32 500 Kč (slovy: třicet dva tisíce pět set korun českých)
určeno na platy, mzdy ajejich navýšení' Postup stanovenívýše dotace je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástítéto smlouvy'
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3) Článek lll., odst. 1 a) nově zní:
Příjemce se zavazuje:

pouŽít účelovou dotaci na Úhradu nákladů v souladu s podmínkami dotačnÍho řízení a v souladu s
Metodikou pro poskytovánĺ Účelových dotacĺ na podporu sociálnÍch sluŽeb poskytovaných podte
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálnĺch službách, ve zněnĺ pozdějŠĺch předpisťl a to nejpozději do 30. 6.
2019 a uhradit náklady vzniklé v tomto obdobĺnejpozdějido dne předloŽenívyúčtování

4) Článek V., odst. 4 nově zní:
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 20í9

5) Měníse příloha č' 1 - Postup stanovenívýše dotace a to dle nĺŽe 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 do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra Čn. o uveřejněnĺ dodatku
poskytovatel příjemce bezodkladně informuje, nebyl-li jeho kontaktní Údaj uveden přÍmo do
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

4) Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodnĺho tajemství (s 5o4
z. č' 89ĺ2012 Sb., občanský zákoník).

5) Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho
uzavření, je následujícím 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
připojují své vlastnoruční podpisy.

B) Právníjednání bylo projednáno na jednáníZastupitelstva Pardubického kraje dne 15. 10.2019 a
schváleno usnesením zĺ395ĺ 19.
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Příloha č' 1: Postup stanovenĺ výše dotace

Základní škola a Praktická škola SVíTÁNÍ, o'p.s., lD sluŽby 3946219

sociálně terapeutické dílny' $ 67

Výpočet obecně:
vstupnĺ Údaje: pocet hodin provoznĺ doby týdně, počet mĺst okamŽité kapacity, podĺl pracovnĺkťl v

sociátnĺch stuŽbách a sociálních pracovníkŮ

Celkové optimátnĺ náklady na sluŽbu tvořĺ součet mzdových nákladŮ na jednotlivé pracovnĺky v přímé

péči dle profesí, l<terĺ zi1isľu1ĺ stužbu v daném rozsahu; mzdových nákladŮ ostatnĺch pracovnĺkŮ a
'provozních náktjadŮ. Pk śtanővit, že na 1 uživatele služby je potřeba 0,25 úvazku pracovnĺka v přĺmé
'péči. 

Poctĺt ostatních pracovnĺkťl je 30 % na celkovém počtu pracovnĺkťl. Podĺl ostatnĺch nákladŮ je 30

%o na celkových nákladech.

Mzdové náklady na pracovnĺky v přĺmé péči
Počet hodin próvozu ročně x počet mĺst okamŽité kapacity = počet kapacĺtohodin ročně

Počet kapacitohodin ročně *O,25 
= počet hodin pracovnĺho fondu

Počet hodin pracovnĺho fondu ročně /1744 hodin (ročnĺ pracovnĺ fond1 = potřebný počet ÚvazkŮ

pracovnĺkťl v přĺmé péči, zaokrouhleno na 0,05
'Podĺt 

ÚvazkŮ'pracovníkŮ v sociátnĺch stužbách x 385 000 Kč + podĺl Úvazkťl sociálních pracovnĺkŮ x

530 000 Kč

Mzdové náklady ostatnĺch pracovnĺkŮ
přepočtený potreony, poeet ÚvazkŮ pracovnĺkťt v přĺmé péči zaokrouhlený na 0,05 nahoru) x 30/70 x
500 000 Kč

Provoznĺ náklady
(Mzdové náklady + mzdové náklady na ostatnĺ pracovnĺky) x 30/70

Cetkové optimátnĺ náktady tvořĺ součet mzdových náktadŮ, mzdových nákladťl ostatních pracovnĺkŮ a

provoznĺch nákladťl.

optimálnĺ varianta:
p:odĺl ĺleelové dotace PK na celkových optimátnĺch nákladech je stanoven na 65%.

Ronkrétně:
nový výpočetpůvodní výpočet

39462193946219lD sluŽby
1. 1.2019 - 30. 6.

2019
1. 1.2019 - 31. 12.

2019
období

vstupnĺ
34,0doba

52poČet týdnů
'ĺ3okamŽitá kapacita

1 744fond pracovní do
75%podíl PSS
25%podíl SP
0,25PPP na '1 uŽivatele sl

výpočet:
1 768za rokPočet hodin provozní

22984Počet hodin - kapacita celkem
(kapacĺtohodin za rok)

5 746
ního fo na 1 uŽivatele slu

Počet hodin PPP (potřebného



Přepočtený počet úvazků PPP 3,3
Přepočtený počet pracovnĺků v
socĺálních sluŽbách

2,48

mzdové náklady pracovníků v soc.
sluŽbách

952 875

Přepočtený počet sociálních pracovníků 0,83
mzdové náklady sociálních pracovníků 437 250
mzdové náklady pracovníků přímé
péěe celkem

1 390 125

podíl ostatních pracovníků 0,43
Přepočtený počet úvazků ostatnĺch
pracovníků

1,45

Mzdové náklady ostatních pracovníků
celkem

725 000

Mzdové náklady celkem 2 115 125
podíl provozních náklady 0,43
provozní náklady 906 482
celkové optimální náklady 3 022 000 1 51't 000
podílfinacování Pk - účelová dotace 65% 65%
o pti m áI n Í va ri anta fi n an c ová n í sI u žby
- účelová dotace

1 964 300

opti m ál n í varianta fi nancován í sl užby
- (lčelová dotace pro obdobĺ 1. 1. -
30.6.2019

982 1 s0

dotace přidělená v 1' a 2. kole dotačního
řízení 2019

1 817 000

poŽadavek na dotaci na rok 2019 (resp'
1l2 požadavku pro období od 1. 1 . 2019
do 30. 6. 2019)

1 883 222 941 611

výše dotace pro období 1.1. - 30. 6.
2019

941 000

přeplatek na dotaciza rok 2019 876 000

Maximálnívýše dotace po zaokrouhlení a se zohledněním poŽadavku organizace: 941 000 Kč

Výše přiznané a vyplacené dotace pro rok 2019 v 1. a 2. kole dotačního řízení: 1 817 000 Kě

organizaci vznikl přeplatek na dotaci ve výši:
1 817 000 - 941 000 = 876 000 Kč


