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Dodatek č.l

k vcř'c.irrrl1lrávttístttlottvč o clotrroi/př'íspčvktr rtn 1ltlskytovárrí stlcitiltlíslrrŽby.tctly čirrrrosti ttclrtl stlttlrtrrlt

činnostípotllcziiktrtrrr č.l0tl/2()()írSlr., za.iiŠt'rriícíclrp()lll()c a ptrtlptrrtltlstrbiittt za ťtčclcntsociiilrtíllrr zitčlcltčtlí
ttclltr prcvcttcc sociiilrrílro vylottčcttí.

na rok 2019
cvidcrrčrríčísltrtlotlrllktt ptlskyltrvitlclc:

s-04 t4tsoctzo t 9/t
(drilc .jcn,,Dodatck")

t. sMl,tJvNi srnnNv
Střotločcský kra,i

sc sícllettr: Zborovská l l. l50 2l l'raha .5

IČ': 70tt9l095

DIČ: Cz70tl9l095
l:}ilttkovltispo.jcní: Kotttcrčníbanka
Čísloťrčtu: l l5-tl52l4002l 7/0l00
(rfuilc jcn,,poskytovatcl")

fl

názcv příjcrrrce: Donrov Na Výslrrní, llořovice
sc sídlcnr: PraŽská 932/48a" 268 0l l lořovicc
Zastor.rpcrrÓ: PhDr' Mgr. Rc' Dralrcrrrlírotl llotttrittovotr. řcclitclktlu
lČ: 70539456

Bankovrrí spoj
(']ísloťrčtrr
("] íslo ťrčtrrzř'i ztlv

(dále jcn,,příjen

Il. ÚvoDNÍ tlstnnoVENí

Snrlurvní strany sptrlu uzttvřely clrrc l8.3.2019 Vcřc.inoprávllí sntlouvlt k z.a.iiŠtčníptrskyttlválrí

socitilní sluŽby. tccly činnosti ncbo soubtlru činnostíptldle zákona č.l08/200ó Sb.. zajišt'triících
polr'loc a poclporu osobáIn za ťrčclcmstlciálrrílrtl začleněnínebtr prevcttce scrciťtltlílro vyloučcní
tta obclobí, ktcrýn'r.ic rok 20l9 č.S-04l4/S0C/20l9. ve zrrění pozclě.iŠíchciocliltkťr (clálc

'icn
.oStl)lollva"). .ic.iírrrŽ přednrětenr byltl vynrezcní prtiv a povinností obou stttluvttích stran při

ptlskytnutí a ptluŽití ťrčelcrvétltrtace netro ;lříspěvku (dálc.ictr ,,clotacc") prtl ptlskytovatclc stlciálrríclr

sluŽcb. l)tltitcc byla poskytntlta v sottlatlu s potlnrínkatrti pro prrskyttrvárrí cltltací stantlvenýnri v

.,Mcttlclicc dtltačrrílrrlř'ízeníStřcdočcskéhtrkraje tra r<lk 20l9" (clálc.icn,,Mctoclika SK") ir

,,Mcttldicc Ministcrstva práce a sociálníclr věcí pro ptlskytování r'1otací zc státního rozpročttt krďťrnr

()tlbtlr strciálníclr věcí Zbortlvskír tl l/l l l50 2l l)raha 5 yv-lyw.kr-strgtltlccsky_cz lD kcclryyl'
Strťrrrka l z



trffiflilt!w@
ll)č 'sltl l)fllzel" (tliilt:.jcn..Mtlltrclikit Mt'sV") lIil ziilillrtli: l)(Xllllí llt:k Ltrčt tltrtltč ttí lttt ří zcrrí  Střt:c|tlt]r-lski't,,,t,,,1.:,-,lt rtlk f()l9..(tliilel.icrr..|,rltvitlllt..)'

l )rlÍ itct: v t.iirttci tlt.rtltť 'lttl ttlillttrřlitlltuiltr
tti tttlřlicl.rcItrr tg1111f 1111 tltllltt\ttí lttl .,'"],l"r]}:]l,i::[i:]'ií l;:'[" :l'|...]'i:,: i}ň:il'::llilil:x;
l ll[:I]J:liili:ili:;Ij;;lili,],;' : "iÍ H];_;;;;,r.rlllýrlr llllittc:tlt ,,,'',,li,-, stlt:iiiItlí c|t slrrŽr-.lr

Srttltrvttí  stt'ittty ttz'itví t'irií  Vr': sl11y5;|11 č liirrktr Vl. trclsl.2 Stttltrttvy v ttiivitztttrsli ll{l llsllt]sLlllí
í l,ilfflil::ff;:||.::l.i:,i" c' r44_2l /20l()//,Kzt: clt)c' ]5 li.2()l() lt:ttltr l)tltlittt:li č . I kc:

I I t. t,titiDMt:lT tx)t)A,t.K I I

|)řctltttč (tltlt ttllttlttl l )tltIatkrr.icl:

lrttč nlt č llirlktr ltl' btltl 2 Stttlrlttvy' litly sr.: tttť :ttí  c:clkttvli rrtaxirttiilrtí  výŠ c 1ltlskylttrtlci tltltitccz l{ 3ól Í i()0 KtY rta l5 267 300 Kt! z 1|11y11dLr 1lřitlč llcrlí  tltltact: v clrrrlrcnr tnittttlř.riclltť :ltl tt)rl.,lí lltlcltltač ttí lrrl ří zt:tlí  llt'tl rtlk ]()l9 v strttvisltrsti tlaří zr.:ttí  vltitly č .2Ó]/2()l8 S;
;'.ll1l:,ll ;]';"J.l']]í :]l'-il;lil',,'H:::i'':'::1l 1 iu' /2()l7 Slr'. tr ,',;*'^,:;' ,::]l,Jffil
posliytttLtr.! v rlitltci clrthť 'lro ,,',,,',,;:i;:l;:; ";'fill '',fi;]:'.i]u,;'.;::illir''';]:):' l'';;ff;11;ls ;loclrltí rtkitttli ttvcde'l'týlni ve' VylrlriŠ crrí  tll'ttlttlllrt tttirlttrř.licltróhtl lcrlltí tltt

Zttlč lla č llittlttr lll' lltltl 2 Stttltrtrvy Lr sluŽcll vi't't'tí ž .c,kcly sc ntc\ní č itst l,,l1'š a dtllttt,t,tttkttl:

it l llltvttí ttttt
v ..1)r.trvirllc:cl

2

/.:

Druh služ by

domovy sc zvláš tní m
rež imem

peč ovatc'lská služ ba

clornovy pro seltiory

IdcntiÍ ik{tor
Výš e dotace

30-J5071 :J 015 700 Kč

61,9443s 2 96.] 40() Kč

7342352 7 21.řl 000 Kč

služ by

Z toho
č ástka

urč ená na
mzdy, plnty

n jejlch
navýš cní l

Poč et Jednotek
(lů ž kďpřepoč tené
ú vnzky v pří mó

pé č i)

Z toho: poč eÚ
lů ž ek pro osoby
s problómovým

cbovrlní m

0Kč 15

0Kč 10,15

0Kč 53

ltttztlť :iŠ iclr ptctlpisrr'

()tllrtlr' strciiilttí clt vč cí  Zllrlrtrvskii ti l/l l l50 2 l l)ritltit .5 tl'rvrv.kl.-slrctltr1:gs|i_1 ..j7 ll) kccbyyí .
Str'lirrkir 2 z .Í



ffi

Druh služ by Výš e dotnce

odlehč ovací  služ tly 9020344 1 167 700 Kč 0Kč

Na

odlehč ovací  služ by 9020344 1 296 600 Kč 128 900 Kč 5

]' Ztrrč lta přilohy č ' l k l)ot]trtku kc Sltrltrttvč . kcly sc rrrulní č tist |'11,š 1l jolut't:1lo,;kvtnutti,\lřt:doč t:,uklint

krujam tt Áktuulixll,un( 1nlož kové  t'arpú ttí  tlolttt't:.

4' I;itlattč ttí  prostřcclky v rátltci nrirrroř'tidlrólro tcrttrí tttt t1otač rrilro ř'í zcrrí  Lrur.lott vyplaccny.icclnorť rzovč

VL: výš i l00 oÁ, a ttl rrc.iptlzdč .ii c1o ]0 clnti od cltrottstrirttttÓlto podpisu l)ocltrtktr

na ť tč ct pří icrrlce: uvcclcný v ttlrtlto l)trclatku. '/,(iz.t-lvatcl pří ictncc .ic povirrcrr př'cvÓst cltltaci

bcztldklachrě na ú č ct pří icrrrce.

5. ()statni ttstatltlvctrí  Stttlottvy zť rstť rvtrií  lrcz,c znrěny'

tv. zAvERtlcNAlrsTANovFtNI

l. '|'crrto l)oclatck .ic vylrtrtttvctttl v 3 stc:inopiseclr. r nichŤ, poskyttlvatcl trbclrŽí  2 stc'|rrtlpisy

rr pří icnrcc l stc.ino1lis.

2. '|'cttttl l)oclatck natrývri plirtnosti a ť rč irlnosti ptrzdč .iŠ í rtt tlatcttt poclpistr trprtivrrč nólttl zť tstlt;'lcc

ktcrókoliv zc stttlttvtlí clt striltt' l'oktrcl Sc l1il l)otlalclk vzlalrtrjc pclvintttrsl ttvcřr-:'inč rtí  tllc zť rktltlit

( )dlrtlr strciiilttí clt vč cí  Zllttrtlvská Í l l/ l l l 50 2 l l)rillra 5 rvlvll'.kl-stt'elrltlccsky'cz' ll) kclcllyyl'
Striinku J z 4

ldcntilikátor
služ by

Z toho
č óstka

urč enó na
mzdy, platy

a jejich
navýš ení |

Poč ct jcdnotck
(lů ž ka/přepoč tené
ú vnzky v přimé

pé č i)

Z toho: poč et
lů ž ek pro osoby
s problómovým

chování nr

5

dornovy se zvlirš tní m
rež imem

Druh služ by
Identlfikátor

služ by

3035071.

Výš e rlotncc

3 262 700 Kč

Z toho
č óstka

urč ená nu

mzdy, plnty
a jejich

navýš ení |

247 000 Kč

Poč et jednotek
(lů ž ka/přepoč t

enó ú vazky
v pří mé  pé ěi)

16

Z toho: poč et
lů ž ek pro osoby
s problómovým

cbovú nÍ m

peč ovatelská služ ba

domovy pro seniory

6194435

7342352

3 251 500 Kč

7 4.56 500 Kč

288 100 Kč

241" l-l00 Kč

10,1 5

53



W
č'340/20l5 Sb'' ztikon tr rcgistrtt sltllrtv. vc ztrčníptrzclč.jŠíclrpřcclpisťi. ntrl'lývťr l)tlclartck ťrčinn

nc.iclřívc clncnr ttveř'c.inčrrív rcgistrtt sntluv. ktcró prtlvcclc poskytovatcl'

3. ()bě snrluvní stritny prohlaŠtrií.Žc sc s l)tlclatkcttt přcd.iclro ptrcl1riscnr sczrritntily a Žc l)tldatck byl

scpsťtn na záklatlč pravdivýclr sktttcčntlstí.rra z.áklacl,'i.ir-'iiclr svolrodnó ir virŽnó vtilc. prostó tlrrrylr-r

a ncl'lyla scpsárta v tislli, atti za ntipnclrrě ncvýhotlrtýoh ;loclnrínck.

4. '|'cttttl l)oclatck jc uzavíriitt v sottlatltt s ttsttcscníttt Zasttrpitclstvtt Střccločcskóho kriricr

Č,.l44-2ll2019l7,K a v přípaclčtoltoto prrivnílro ťtkorrtt Stř'ccločcskólro kra.io.isotr splnčrry ptrclnrínky

ttvcdcltó v $ 23 ztikona č. l29l2(X)() Sb., o kra.iíclr. vc znění ptrzclč.išíchpřcdpisti. ttczlrytrré k 'ichtr
platnosti.

5, Nťrvrlr Dtldatku tr clotaci na ztl.iiŠtěnístrciálrríclr slrrŽcb nir rok 20l9 byl schválcn tlrgáncnr ťtzcntního

sat1tcrsprávl1{h11c|:lku na svótrr zasccltiní usnesenínl č,.2?l2()lt)zc dlrc ll. l2' ?0l9 (7luze v při1ludč

tlitt|,t't:ttí ,\ntlouv.y s me\slťttt, olltí nabo pří,s1těllkovtlu tt51cttti:ut'Í obcc t1i ttt):stct),

6. Ncclílnou sotrčástílcllroto Dtlclatkrr .ic přílohu Č'l ttpruvcn.ú rtlzptltYct ďla přidělt:nýt:h .finunc'níc'h

pnl:;třctlkti 111lg1|p711ig|1 v Doclulku, a ttl pro kaŽclotr sluŽlrtr zvlášt'.

V Praze dnc
1 6 -12' 2019

V Prazc r.lnc

Pí'íjerrrcc: Poskytovatel:

f.sft 1:

Domtlv Nn VýslunÍ, llořovicc Střcrltlčcský
i##
l 'ťffi

-i)

P ntrvá

i jl!Ílli|l;l;t
|'i;:;] :l

|)r ltl,;l.ai () l.l, .]ír}i
Ir'r. lll 5l I lir):i
rt'o: i0t1 .1,),i !1;

()clbor sociťrlníclrvčcí

Oprtiv óho kraie

il( íill}1ll'tr'::
í)l liiriiri,ict. ]'

tV Dis.

Íir:..1||:jl'l 7()tr

I )I(' : (''/.
1 ()' t ) (),1

l: ( t

věcí

Zlrtrrovská tll/l l l50 2l l'raha 5 www,kr-slrctltrccsky.cz lD kccbyyl'
Stránka 4 z



P .č.1a

Úprava v potoŽkovém čerpánírozpočtu sociálni sluŽby _

Název

J méno statutám i ho zástu pce:

PodPis statutám ího ástupce:

domovy se zvláštním reŽimem

AkttJalhovaíÉ
poldtorÉčerpánl

dotece

3 262 700

3 042700
2 i92 ?C'C

1 50 00c

c

1l'l DCIC

220 000

0

0 c

a C

J c

J 0

3 rl

0

220 0{0

22C'AC1

c

C

c

c

c'

c'

c

C

c

c

P tlavgk na poloÉlov
čarpáni dotace dlo ádogtl

3 597 000

3 377 000

2 983 DOC|

28;00c'
0

1 C7 !00
220 000

o

220 000

22O C't'C

n

C

c'

Cr

|:r

Cr

0

0

0

0

rl

v šodot ce
poslcytnutá

st edočo3lcim kra|om
na základ Smloury

3 262700

Domov Na Vt sluní. Ho ovice

IC: 7053S355

Druh služby: coino!,y se zvláštnjrn reži:nem

Registračníčis|o služby: 3035071

Druh finan rkh proct edfu

OB'ET
bho cEUGÍu

LL
LZ oprrcmldnrrcsÚ
L3. o
L't Jinéosobní

toho CEI"TEM

LL
LLL do60tls. lG

LLL dot{tťs. lG
L2.
23.
2.4.

2.5. Jhé
L6.

L5.1.
2.6.2. ostatÍď

26.3.
2.6.'L Hrrri a elonomiďé
2.6.5.

L6.6. a udržování
Z&7. cesomí
26& Pracornídv DPP,

za9.(Htní WP,
26.1.o Jiné

27. Odpisy

P h Dr' L'lg'- Bc. f, :ahom íra Bou b ín c

J



15 000

J

J

l
J

3 251 500

3211 500

40 000

0

a

:
l

25 0C3

1 5 aŮ|:|

Aktualizovaná
pobžkotÉčorpáni

dotace

.J I I I aULl

15 J00
,31 Ů

'lJ

a

!
T

c

I
C

0

Cr

/r 078 000

3 gs8 !10
l:r

DJ

D

40 000

0

c

C

0

25 D00

0

1s 000

Po .davek na položtové
čerpáníttGce dle ádoctl

V tetlotace
pookytnutá

stadočesk m rralem
na átlad SrÚouvy

4 118 0003 251 500

L4.rffi
*eoL:t.

2.7.

ečolatel5ká 5Iužba

Registračníčísloslužby
l

6194435

a2.6.5.

a rrdržování2.6.6.

2.6.7. Cestor'rrí

2.6.& kacovníd v
2.6.9. Ostatnl

z5.1o.Jhé

2á. ostatnJ

CETXEM

Dbuhododne{rLLL

22- Fotririny

zd Fohotné hÍnotv

25. Jlné

L6-
L6'L

o.tatníL6.L
zaa
L6á^ wla eionornlcté

Dnrtr fi nan&rích ptoct ed}

toho 1) CB"XEM
OBIEM

LL Praomí
LL o

Název Domov Na ní,Ho ovice

P.č.1b

Úprava V poloŽkovém čerÉnirozpoětu sociálni sluŽby -

lČ: 70539456

,Druh

Jr Énostatutámiho zástupce:

Podpis statutámího ástupce:

pečovatelská sluŽba

J

PhDr. lr,l3r. Bc- Draho:ní



P.č.1c

Úprava v poloŽkovém čerpánírozpočfu socaálni sluŽby - domovy pro seniory

Domov Na V sluní, Ho ovice

IC: 7C539456

Druh ioano,lv pr-c senicnr'

Jméno statutárního ástupce:
Podpis statuÉrníhoástupce:

AltnlÉovanÓ
pdoĚro čerpáni

dotace

7 456 500

6 706 soo

e 146 sC'C

200 C'C'C

4CrC' C 3a

750 000

0

T

c

750 000

750 OC,C

C

J

J

|:r

c

J

Pďadawk m poloátoÉ
čerpÓní doraoe db Žádcť

9 482 500

I 732 500

7 579 50Cl

710 DOCI

2D 0ŮC

423 00C

750 000

0

l:r

03

'3 c

'Ji c

D

D

750 000

75Ů 00c

C

c

c

'l
0'l

0

D

0

0

C

v šo dotaco
poskytnutá

St edočeek m traiem
na átiadá Smlouvy

7 456 500

1..1,

L3. rancelá dté

2.L

oLL

26.

7.2i2352Registračníčísloslužby:

Druh ftnan tÍďt prcst eďni

cElxot/ oBlEM t{ElÍ{vEsnoŮlc}l Ht{A'lo{lo{ PRosTŘEDxÚ
r toho 1) osoBilí Í{Á(ÁDYcELxEM

LL PraonÍsr{outly

ZLL Dbuhodob nehínotn maietel do 60 ť5. tG
2.12 Dbuhodob hmotn maletdt dor|()tts lG

LZ Potravlny

nlzace:Název

L1 Dohody o provedení práce

l tt'ho 2) PRrol'ozt{l l{AÍrÁDY cElxEM

2.4. pohonné hmoty
25.rané

2.6.L Energie

26.2- TffitŤ', lnenret, poštorné,ostatní spoie
2.63. rápmné
2.5.'L Hvni a elonqnlcté sb by
L65. Štolmíakurry
2.6.5. oplay a udÍ'ovánÍ
2.6.7. cesbvttí náhrady
L6.& Praowrldv
2.6.9.()statrlÍ

Z6.1ÍL Jiné
2.7. Odpisy

2a. osbmí nátlady

Ph3r. |v|gr. Bc. Drahcrnira Bcubi



P.č.1d

Úprava v poloŽkovém čerpánírozpočfu sociálni sluŽby -

Název o rzace: Domov Ha

9020344

Jméno statutárního zástu pce:

Podpis statutárního zástu pce:

odlehčovacísluŽby

Ho ovice

AlďualÉovaíÉ
poldtoaÓ čerpáni

dotaco

I 296 600

't 2't6 600

80 000

0

80 000

l JĎ 5LJ

'J

'l
8c 30Ů

0

D

L

c

c

C

PoŽadavut na položlové
čarpání.t co dlo žádGtl

2 473 600

2 393 500

2 303 6CrC

10 Oc,c

80 CrC C

80 000

0

0

0

C3

rl

Ů

80 m0
8C 304

0J

0J

0J

'Jl Ů

0

a

0

D

D

0

Cr

V ao dotaco
poclry{nutá

st odoč83k Ín kra|om
na ákladě Smlouvy

1 296 600

oLL

L7

70539456

odiel'čor.aci služby

2.6.1ÍI Jiné

lč:

Druh službv:

Registračníčisloslužby:

Druh finan&rkh prost edhl

cEr-Kov oBJEM llEÍl\rEsnČilÍo{Ftt{AxčtícflPnosrEDlÚ
z bho 1' osoBÍ{íÍ{ÁxuDY cEtxEM

LL kacory'tígnloÚw

1.3. Dohody o provedení práce

1.'L Jinéoloboí ltáLlady

l toho 2) PRo\'oaní ilÁxuDY cELlEM
ZL ÍXo odob ma}etelk

2.LLDbutrodob nehmu maieteldoG0drlG
LLL DbuhodobÝ hmfrt maletet do

'l{,
ťs lÚč

L2. Fotraviny

2.3. xanelá stépot eby

z'L Pohonnéhmďý
2.5. Jhéspoďeboané nákuw
2.6.9užby

2_íL Energie

Z6.L TeleilonY, lnteín t' poěomé ostatní spo|e

2.63 t{álemné

Z6.'L Prární a e*ooomtďé ctdbv
26.5. štohníekurly
26.6. opravya udrŽoÉď
z6.7. ccstowtí náhrady
2.68. Praonldv
z6.9 ostatní

2.8. Ostabí nákladv

PrDr. h'lgr. Bc. Drahor^níra


