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-46- Dodatek č.1
k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální sluŽby' tedy ěinrrosti nebo souboru

činnostípodle zákona č.l08/2006 Sb., zajišťujícíchpomoc a podporu osobám za účelemsociálního začlenění

nebo prevence sociálního vyloučení,

na rok 2019
evidenčníčíslododatku poskytovatele:

S_03ó8/socl20l9lI
(dále jen ,,Dodatek")

I. SMLUVNI STRANY
Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská l l, l50 2l Praha 5

IČ: 70891095

DIČ: CZ7089l095
Bankovní spojení: Komerčníbanka

Čísloúčtu: l l5-852l40O2|7/OIOO

(dále jen,,poskytovatel")

a

název příjemce: CENTRUM ROZMITAL PoD TREMSINEM' poskytovatel sociálních
služeb

se sídlem: Na spravedlnosti 589,262 42 RoŽmitál pod Třemšínem

Zastoupené: Ing. Lubošem Halenkovským, ředitelem

IČ: 427272|9

Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Čísloúčtuziizov ate|e:

(dále jen ,,příjemce")

II. UVODNI USTANOVENI

Smluvní strany spolu uzavřely dne l . 3. 2019 Veřejnoprávní smlouvu k zajištěníposkytování

sociální sluŽby' tedy ěinnosti nebo souboru činnostípodle zákona č.l08/2006 Sb., zajišt'ujících

pomoc a podporu osobám za účelemsociálního začleněnínebo prevence sociálního vyloučení

na období, kteqým je rok 2019 ě. S-0368/SoCl20l9, ve znění pozdějšíchdodatků (dále jen

,,Smlouva"), jejímŽ předmětem bylo vymezeni práv a povinností obou smluvních stran při

poskytnutí a pouŽití účelovédotace nebo příspěvku (dále jen,,dotace") pro poskytovatele sociálních

sluŽeb. Dotace byla poskytnuta v souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v

,,Metodice dotačníhoÍízeniStředočeského kraje na rok 2019* (dále jen ,,Metodika SK") a
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..Metodice Ministerstva prácc a sociální ch věcí  pro poskytování  dotací  ze státní ho rozpoč tt"t krajť rnr

a Hlavní mu nrěstrt Praze" (dále jen ,.Metodika MPSV'') na základě podnrí rrek trrč errých

v ..Pravidlech dotač ní lro ří zení  Středoč eské ho kraje na rok 2019" (dále jen '.Pravidla").

Dotace v ránrci drrrlré Iro minrořádrré lro ternrí nu bude poskytnuta v souladu s ..Vyhláš ení rn druhé ho

mirnořádné ho termí nu dotač ní ho tizení  Středoč eské ho kraje na rok 20l9" (dále jen ,'VyhláŠ ení
druhé ho mimořádné ho termí ntl") a v souladu se ,.Střednědobýnr plánern rozvoje sociální ch sluŽeb

v Středoč eské rrr kraji na období  20l 5 - 20l9".

Smluvní  strany uzaví rají  ve smyslu č lánku VI. odst. 2 Srnlouvy v návaznosti na usnesení

Zastupitelstva Středoč eské ho kraje č . //l4' l/ l20l9lzK ze dne 25. 11 . 2Ol9 tento Dodatek č . 1
ke Smlouvě (dále jen ,,Dodatek").

IIt. PŘEDuĚr DODATKU

Přednrětenr tohoto Dodatku je

Změna č lánku III. bod 2 Smlouvy' kdy se nrění  celková nraximální  výš e poskytnuté  dotace

z23 l94 700 Kč  na 26 281 300 Kč  z dť rvodu přidělení  dotace v druhé nr nrinrořádné m ternrí nu

dotač ní ho Í í zení  pro rok 2019 vsor'rvislosti naÍ í zení  vlády č ' 263120|8 Sb. a naÍ í zení  vlády
ě. 33212018 Sb.. kterými se nrění  natí zení  vlády č . 341120|7 Sb.. o platových poměrech

zaměstnancť r ve veřejných sluŽbách a správě, ve znění  pozdějš í ch předpisť r. Finanč ní  prostředky

poskytnÚé  v rámci druhé ho mimořádné ho termí nu mohou být porrŽity pouze v souladu

s podmí nkami r.rvedenýnri ve Vyhláš ení  druhé ho mimořádné ho termí nu'

2' Změna č lánku III. bod 2 Smlor'rvy u sluŽeb vizní Že. kdy se mění  č ást výš e cloluc'e takto

Na:

1 Jcr.lná sc o nrinirnální  výŠ i nirklaclŮ. kterorrje nutné  vr'naloŽit s ohlcdcrn na naří zcní  vlády'č . 263/20l8 Sb. a naří zcní  r,lád1'č . 332/20l8
Sb.. ktcýrni sc nrč ní  naří zcní  l'lí rd1,Č . 31|l20l7 Sb.. o plator'ých pomč rech zan]ěstnancu ve vcřc.jných s|už bách a sprí rvě. ve zněni
pozdě.jš í ch přcclpisu.
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Druh služ by
Identifiltátor

služ by
Výš e dotace

Ztobo
č ástkl

urč ená na
mzdy, platy

a jejich
naýš ení l

Poč etjednotek
(lů ž lrďpřepoětené
ú vezky v pří mé

pé č i)

Z toho: poč et
lů ž ek pro osoby
s problé movým

chování m

domovy se zvláš tní m
rež imem

11L9L09 10 L89 400 Kč 0Kč 81

domovy pro seniory 6702399 13 005 300 Kč 0Kč 139



Druh služ by
Identifilrátor

služ by
Výš e dotace

Ztoho č ástka
urč ená na

mzdy, platy a
jejich

naýš ení l

Poěet
jednotek

Qů ž lrďpřepo
č tené  ú vazky
v pffmé  pé č i)

Z toho: pďet
lů ř.k pro osoby
s problé movým

chování m

domovy se zvláš tní m
rež imem

1119109 II 623 100 Kč 1 433 700 Kč 81

domovy pro seniory 6702399 14 658 200 Kč 1 652 900 Kč 139

W

3. Změna pří lohy č . l k Dodatku ke Smlouvě. kdy se mění  ěást Výš e dotuce poslqtnutť t Středoč e'slrym

lcrcýem a Aktuulizované  polož kové  č erpť tní  dotuce.

4. Finanč ní  prostředky v rámci mimořádné ho termí nu dotač ní ho Í í zeni budou vyplaceny jednorázově

ve výš i l00 oÁ, a to nejpozději do 30 dnů  od oboustranné ho podpisu Dodatku
na ú č et pří jemce uvedený v tomto Dodatku. ZÍ izovate| pří jemce je povinen převé st dotaci
bezodkladně na ú č et pří jemce.

5. ostatní  ustanovení  Smlouvy zů stávají  beze změny

Iv. zÁvĚnnč NÁ usraNoVENÍ

l. Tento Dodatek je vyhotovena v 3 stejnopisech. znichŽ poskýovatel obdrŽí  2 stejnopisy
a pří jemce l stejnopis.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a ú č innosti pozdějš í m datem podpisu oprávněné ho zástupce
které koliv ze smluvní ch stran. Pokud se na Dodatek vztahuje povinnost uveřejnění  dle zákona

ě.34012015 Sb., zákon o registru Smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , nabývá Dodatek ú č innosti

nejdří ve dnem uveřejnění  v registru smluv. které  provede poskytovatel.

3. obě smluvní  strany prohlaš ují , Že se s Dodatkem před jeho podpisem seznámily a Že Dodatek byl
sepsán na základě pravdivých skuteč ností , na zák\adě jejich svobodné  a váž né  vů le' prosté  omylu
a nebyla sepsána v tí sni, ani za nápadně nevýhodných podmí nek.

4. Tento Dodatek je uzaví rán v souladu s usnesení m Zastupitelstva Středoč eské ho kraje

6. /uu-t/ lzolglzK ze dne 25. ll.2019 a vpří padě tohoto právní ho ú konu Středoč eské ho

kraje jsou splněny podmí nky uvedené  v $ 23 zákonač . |2912000 Sb., o krají ch, ve znění  pozdějš í ch
předpisů , nezbytné  k jeho platnosti.

5. Návrh Dodatku ke smlouvě o dotaci na zajiš tění  sociální ch služ eb na rok 2019 byl schválen orgánem

ú zemní ho samosprávné ho celku na své m zasedání  usnesení m č . ze dne ... (potlze

v pří padě uzavření  Smlouvy s městem, obcí  nebo pří spěvkovott organizucí  obce č i měslct).

odbor sociální clr věcí  Zborovská 8l/l l l50 2l Praha 5 www.kr-stredocesky.cz
Stránka 3 z 4

ID keebyyf



W
6. Nedílnou součástítohoto Dodatku je příloha č.I upravený rozpočet dle přidělených Jinančních

prostředkú uvedených v Dodatku, a to pro kaŽdou službu zvlášt'.

Y Prazean" ......?. /..:.1'! -.1.!!9 v Praze dne .....0.0..-!?....1019.

Příjemce Poskýovatel:

CENTRUM noŽmtrÁL PoD
rŘnnnŠÍNEM,poskytovatel

Středočeský kraj

ký oprávně

ředitel

cENTa'. , . -;- +. ,rr^L poD Ta -
p( . icciálníďl s

. lat'lostt SBg
252 12 ,' ;.Jd T?cmš ' .

lcl. 3'8 6, '
.ljJ' Fax 3í86794ev

Mgr. Aneta Heřmanová, Dis.
radní pro oblast sociálních věcí
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P.č.1a

Úprava v poloŽkovém čerpáni rozpočtu sociálni sluŽby -

Jméno statutárniho zástupce:

Podpis statutáÍního zástupce:

domovy se zvláštnímreŽimem

Aktuellzovan
položkovéčerpánl

dotaco

1í 623 í00
'r1623 100

10 823 100

0

0

800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Požadavek na položkovÓ
čerpánl dotace dlo ád6tl

17 451 000

í7451 000

16 408 000

0

0

1 043 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V še dotace
poskytnutá

st edoěosk m kr.|em
na ákladě Smlouvy

í1623 100

427272L9

domovy se zv|áštnímrežimem

1119109

Druh fi nančníchprost edk

ÓŠrŘeoxÚ

toho 1) oSoBNí ilÁKtAoY CELKEM

1.1. PÍacomísmlout'y
1..2. o člnnosť

1.3. o
1.4. JInéosobnÍ náklady

CELKEM

2.1. Dlouhodob

2.1.1. Dlouhodob nehmotn ma|ďek do 60 tls. Kč

2.1.2. Dlouhodob hmotn maletek do 'o ťs. l(č

2.2. Potravlny
2.3. Kancelá sképot eby

2.4.

2.5. Jlné

2.6.

2.6.1. EneBle
2.6.2. Telefony, lntemď, poštovné, ostatnÍ spoJe

2.6.3. Ná|emné

2.6.4. Právnl a ekonomlclé slulby
2.6.5. školenl a kuny
2.6.6. opravY a udržování

2.6.7. cestovnÍ náhrady

2.6.8. Pracovnícl v
2.6.9. (xtatnÍ

2.6.10. Jlné
2.7. Odplsy

2.8. ostiltní náklady

Název organizace:

tČ:

Druh službv:

Registračníčísloslužby:

;(:'rio'" -.
Na S;ra"-

' l; RcZ:'u " -;:r
l] lrrs79..Ó'F4 ' -- '

lng. Luboš Halenkovsk\i, editel



Aktuallzovan
poloŽkov čerpání

doteco

14 6s8 200

í4 658 200

1 3 758 200

0

0

900 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Požadavek na položkov
čorpán| dotaco dle žádostl

22 136 000

22 136 000

21 130 000

0

0

1 006 000

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

il

U

0

0

0

0

0

0

v šo dotace
pooMnutá

st odoče3l m kra|em
na áklad Smlouvy

í4 658 200

cENTRUM RoŽMlTÁL PoD TŘEMšíNEM, poskytovatel sociálních služeb

427272r9

domovy pro seniory

6702399

Druh fi nančníchprosťedk

cELKovÝ oBJEM NEtNvEsTlČNícHFlNANčNlcH PRosTREDxu

z toho 1) osoBNÍ NÁKuDY cELrEM
1.1. PracovnÍ smlouvy

1.2. o

1.3. DohodY o provedenÍ práce

L.4.

toho CEtrEM
2.r,.

2.1.1. D|ouhodob nehmotn maletek do 6otls. Kč

2.1.2. Dlouhodob hmotn ma|etek do 'o ds. l(č

2.2. Potravlny

2.3.

2.4' Pohonné hmoty
2.5.

2.6. Služby

2.6.1. EneÍ8le

2.6.2. Tele onv. lnt met, poštovné'ostatní spole

2.6.3. Ná|emné

2.5.4. Právní a ekonomlclé slulby
2.6.5. školenl a kurly
2.6.6. opraw a udrtovánÍ
2.6.7. Crstovní náhrady

2.6.E. PÍacovnÍclv
2.6.9. ostatní DPP

2.6.t0. Jlné
2.7. Odplsy
2.8.

Název organizace:

lČ:

Druh služby:

Registračníčísloslužby:

Úprava v poloŽkovém čerpánírozpočtu sociálni sluŽby -

Jméno statutárniho zástupce:
Podpis statutárniho zástupce:

domovy pro seniory

P.č.1b

-ŘEVŠ,
1: .lŤ_xUM aoŽMlrÁ' rl]'

I {"- r\1' va:el .'(}

N-r S:rs' :

. .. ;...".,- -

,-,
/,

lng. Luboš Halenkovskri, editel
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