
***

*

*
*
*

ł
*ł

**

Evropská unie
Evropský sociální fond
operačnĺ program Zaměstnanost

DoDATEK c. ĺ KE sMLoUVĚ c. osv/1 9t25849
o poskytnutí Vyrovnávací platby formou účelové dotace na zajištění

sociální služby domy na půI cesty poskytované dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
v rámci projektu Rozvoj sociálních sluŽeb v Pardubickém kraji Ill

financovaného z operačního pľogramu Zaměstnanost
uzavřené podle $10a zákonač,.25012000 Sb' o rozpottových pravidlech Územnĺch rozpočtů, ve znění
pozdějŠích předpisů, podle části páté ($$ 159 - 170) zäkona č. 500/2004 Sb., správnÍ řád, ve znění
pozdějších předpisů,

Smluvní strany:

PoskýovateI: Pardubický kraj'
adresa: Komenského náměstĺ 125' 53211 Pardubice
tel/fax: 466 026 113,466 611 220
lČ: 70892822
DlČ: Cz7o892822
bankovníspojení: tsoB,a.s.Pardubice
číslo úětu: 226383024ĺ0300
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kĘe
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce: cesta pro rodinu, z.ú.
adresa: NádraŽní 22,564 01 Žamberk
tel/fax: 465322858,774621301
lČ: 61239330
DlČ:
bankovní spojení: Československá obchodnĺ banka, a.s.
číslo účtu: 19B49B157/0300
zastoupený: lng. Danou HubáIkovou, ředitelkou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

clánek l.
Mezi smluvními stranami byla dne 11'12.2019 uzavřena smlouva Č. osv/'ĺ9/25849 o poskýnutí
vyrovnávací platby formou účelové dotace na zajištění sociální sluŽby domy na půl cesty poskýované
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálnĺch sluŽbách, ve znění pozdějŠĺch předpisů vrámci projektu
Rozvoj sociálnĺch sluŽeb v Pardubickém kraji lll financovaného z operaěního programu
Zaměstnanost. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy:

V článku Vl. (Kontrola, sankce), odst. 'ĺ1) výše uvedené smlouvy 2. Monitorovací indikátor _ lůŽkodny
po provedené změně zní:

,, 2. Monitorovací indikátor -

Sankční ustanovení při nenaplnění kapacity lůŽkoden
Poskytovatel sníŽídotaci na sociálnísluŽbu v případě, Že nebude naplněna hodnota monitorovacího
indikátoru lůŽkodnů dle výše uvedené tabulky č. 2.

lndikátor je sledován u sociálnísluŽby domy na pů!cesty.

2 LůŽkoden - počet dnů, po které uživatęlé ľeálně vyuŽívají sluŽbu. Do využívání se zapoěítá i dobą kdy uživatel není vę
službě přítomen, ale má platnou smlouvu (např. je na návštěvě u rodiny apod.)

Míra splněnĺ hodnoty indikátoru
lůžkodny Procento sníŽenĺ výše dotace

59,99 - 50 0/o 10 o/o

49.99 - 40 o/o 30 o/o

39,99 - 39o/o 50%
29,99 - 0 o/o 100 o/o
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V případě, Že nebude naplněna minimální kapacita u 2 sledovaných indikátorů současně, bude dotace
sníŽena dle monitorovacĺho indikátoru, u kterého je procento sníŽení ceny vyŠší."

clánek ll.
1. ostatní ustanovenísmlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamŽikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a Úěinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemŽ všechny mají platnost originálu akaŽdäze

smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, Že poskytovatel bezodkladně po uzavření tohoto- dodatku odeŠle

dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra cR. o uveřejnění
smlouvy poskytovatel příjemce bezodkladně informuje, nebyl-lijeho kontaktní Údaj uveden přímo
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvnĺ strany prohlaŠujĺ, Że Žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodnÍho tajemství (s 504'
zákona č,' 8912012 Sb., občanský zákoník)

6. osobní údaje příjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, nebot' je to ve smyslu
ust. čl. 6 Nařĺzení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20161679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto Údajů a o zrušenísměrnice
95/46/Es (GDPR)' nezbytné pro provedenĺ opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Žádost
subjektu Údajů.

7. Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude_li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho
uzavření, je následujÍcím dnem zrušen od počátku.

8. Právnĺjednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 10.12.2019 a
schváleno usnesením č,. zl416119'

V Pardubicích dne 3 0. 12, 2019 V Žamberku o."5.0'' J.1'..1919

JUDr. Martin Netolický' Ph. D
hejtman Pardubického

lng. Dana Hubálková


