
SMLOUVA C. OSV/201 7 t2057 2
o poskytnutí dotace v ľámci programu podpory sociálních sluŽeb

poskytovaných v souIadu se zákonem ć. 10812006 sb.' o sociálních
sluŽbách (Program 1)

uzavřená podle $1 0a zákona č,. 25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpoÖtů, ve znění
pozdějších předpisů' podle části páté ($$ 159 - 170) zákonač,.50012004 Sb', správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s Programem podpory sociálních sluŽeb v Pardubickém kraji

Smluvní strany:

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 5321'ĺ Pardubice

tel/fax: 466 026 113,466 611 220
lČ: 70892822
DlČ: cZ70B92822
bankovníspojení: Komerční banka, a. s. Praha
Öíslo ÚÖtu: 43-387009027710100
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kĘe
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Př'ljemce: charita Svitavy
adresa: Hřbitovní2257ĺ1' 568 02 Svitavy
tel/fax: 737 183 357
lČ: 474 90 462
DlČ: Cz47490462
bankovníspojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo Účtu: 15507664/0600
zastoupený: Blankou Homolovou, ředitelkou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

Glánek l.
Účel a předmět smlouvy

1) Účelem této smlouvy je poskytnutí dotace na zajiŠtění sociálních sluŽeb na Území Pardubického
kraje v roce 2017 , způsob stanovení výše dotace i úprava otázek souvisejících.

2) Příjemce na sebe převzal závazek poskytovat veřejnou sluŽbu v souladu s ,,rozhodnutím Komise
ze dne 20. prosince 2011 o pouŽití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby poskytované určitým podnikům
pověřeným poskytováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu 2012l21lEU" a dle podmínek
této smlouvy. Veřejnou sluŽbou se dle této smlouvy rozumí poskytování sociální sluŽby v rozsahu
a místě uvedeném v této smlouvě.

3) Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na zajištění iinností týkajících se závazku
poskytovat veřejnou sociální sluŽbu dle článku l. odst. 2 této smlouvy. Dotace bude účelově
poskytnuta z rozpočtových prostředků Pardubického kraje příjemci na provozní a osobní náklady
související s poskytováním základních činnostísluŽby podle článku l. odst. 4 této smlouvy, a to na
základě předloŽené Žádosti o poskytnutí dotace' VýŠe dotace je určena podle Ölánku ll. a podle
přílohy č. 'ĺ této smlouvy.

4) Příjemce se zavazuje, Że bude na Územĺ Pardubického kraje poskytovat sociální sluŽbu
pečovatelská služba, lD 3033490 (dle $ 40 zákona o sociálních sluŽbách). Uvedená sociální
sluŽba bude poskytována na adrese Šrolnĺ 342t14, Svitavy a v přirozeném prostředí uŽivatelů.

5) Sociální sluŽbu, uvedenou v článku l. odst. 4 této smlouvy se příjemce zavazuje poskytovat po
dobu Účinnosti této smlouvy. Příjemce je povinen poskytovat sociální sluŽbu v souladu se
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zákonem č. 108ĺ2006 Sb.' o sociálních sluŽbách, ve znění pozdějŠích předpisů, s jeho
prováděcími předpisy a s dalšími obecně závaznými právními předpisy.

6) Příjemce prohlašuje, Že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmínky pro poskytování
sociální sluŽby dle článku l. odst' 4 této smlouvy, a to vsouladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálnÍch sluŽbách, ve znění pozdějŠích předpisů, sjeho prováděcími předpisy a sdalšími
obecně záv azný mi právn ím i před pisy.

7) Sociální sluŽba dle článku l. odst. 4 této smlouvy bude poskytována v rozsahu:
a) Kvantitativní Údaje závislé na celkové míře naplnění rozpočtu: minimálně 3 600 hodin
přímé péče za rok (jedná se o 80 o/o údĄŮ pouŽitých pro výpočet).
b) Kvantĺtativní Údaje nezávislé na celkové míře naplněnírozpočtu: nejsou.

8) Poskytovatel prohlaŠuje, że sociální sluŽba dle článku l. odst. 4 této smlouvy je realizována
v souladu s prioritami Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluŽeb Pardubického kĘe na
období 2016 _ 2018 s prioritami Akčního plánu na přísluŠný rok.

clánek ll'
Výše poskytnuté dotace

1) VýŠe poskytnuté dotace se stanoví jako rozdíl mezi optimálními náklady, které příjemci
prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním sociální sluŽby podle článku l. odst. 4 této
smlouvy a které jsou prokazatelně uznatelné v rámci dotačního programu poskytovatele, a výnosy
vzniklými v souvislosti s poskytováním předmětné sociální sluŽby (zejména přllmy od uŽivatelů či
dotace zjiných zdroJů)' maximálně vŠak ve výŠi poskytnuté zálohy dle článku ll. odst.5 této
smlouvy.

2) Dotace se poskytuje max. Ve výši 253 000 Kč, slovy dvě stě padesát třitisíce korun českých.
Postup stanovení výše dotace je uveden v příloze č. 1' která je nedílnou součástí této smlouvy'

3) Poskytnutí dotace na realizaci závazku veřejné slużby v Programu 1 je vázáno na finanční
spoluúČast příjemce z jiných zdrojťl (účelová dotace Pk na podporu sociálních sluŽeb, dotace obcí,
vlastní přilmy' sponzoring atd.) ve výŠi minimálně 30 % celkových uznatelných nákladů na projekt.
Výše dotace na realizaci závazku veřejné sluŽby v Programu 1 je konečná' Převýší - li reálné
celkové výnosy reálné celkové náklady projektu, je přĺjemce povinen vrátit tu Öást dotace, která
tvoří zisk sluŽby, a to v poměru dle jednotlivých zdrojů financování v oÁ na Účet uvedený v této
smlouvě do 25' 1.2018.

4) PřísluŠné náklady a výnosy musí být vyÚčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce a
doloŽeny poskytovateli, a to nejpozději do termínu stanoveného poskytovatelem. RoÖnízÚčtování
dotace musí obsahovat náklady a výnosy na poskytnuté sluŽby a souhrn poskytnutých veřejných
prostředků na provoz příjemce tak, aby bylo zřejmé, Že Úhrada stejného nákladu nenĺ hrazena
několikrát z více zdrojů.

5) Dotace bude poskytnuta příjemci zálohově a poukázána převodem na bankovní Úiet příjemce do
30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami'

6) Poskytovatel je oprávněn při finanční kontrole dle článku lV' odst. 2 této smlouvy pożadovat po
příjemci zdůvodnění nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s poskytováním sociální sluŽby dle
článku l. odst' 4 této smlouvy a je rovněŽ oprávněn předlożené náklady a výnosy neuznat.
Podrobný přehled neuznatelných nákladů je uveden v příloze Programu podpory sociálních sluŽeb
v Pardubickém kraji.

Glánek lll.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) pouŽít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným
v čl. l smlouvy, v souladu s podmínkamĺ příslušného dotačního programu a v souladu s Programem
podpory socĺálních sluŽeb v Pardubickém kraji a to nejpozději do 31 .12.2017,
b) při financování nákladů spojených s realizací akce postupovat v souladu s platným zákonem o
zadáv ání veřej ných zakázek,
c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,
d) jakékoliv změny v realizaci akce případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím písemném
sou h lasu poskytovatele,
e) nepřevést majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončení projektu
na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy' V odůvodněných případech můŽe poskytovatel na
zäkladě písemné Žádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace;
převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
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f) neposkytovat tuto dotacijiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o Úhradu nákladů
spojených se základními činnostmĺ sociální sluŽby, nepouŽít prostředky z příspěvku na jiné účely,
g) v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodným a viditelným způsobem
prezentovat Pardu bický kraj,
h) předat poskytovateli dokumentaci z realizace akce,
i) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních Údajů uvedených v této smlouvě a
změny ve struktuře příjemce včetně přeměny do í0 pracovních dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,
j) před předloŽením vyÚčtování označit originály Účetnĺch dokladů viditelným a nesmazatelným
způsobem, označení musí obsahovat text ,,financováno zrozpočtových prostředků Pardubického
kraje, číslo smlouvy... ".

k) předloŽit poskytovateli (odboru sociálních věcí) vyúčtování realizovaného projektu nejpozději do
25.1.2018,
l) oznámit změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) ci zrušením registrace
sociální sluŽby nejpozději do 31. 10.2017,
m) případné nevyčerpané prostředky vrátĺt nejpozději do 30 dnů od data předloŽení vyÚčtování
poskytovateli (odboru sociálních věcí) na Účet poskytovatele. Jako variabilní symbol příjemce uvede
Öíslo této smlouvy,
n) vést řádnou evidenci Údajů' které slouŽíjako kvantitativní ukazatel sluŽby.
Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké sĺ příjemce dotace uplatní odpočet
dané z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě' Že dodatečně
uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit.

clánek lV.
Kontrola, sankce

1) V případě rozhodnutío zruŠení registrace příslušné sociálnísluŽby podle $ 82 odstavce 3 zákona
o sociálních sluŽbách, ve znění pozdějŠích předpisů, zrušení projektu nebo zániku příjemce
s likvidací:
a) je přĺemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace ve výši odpovĺdající měsíčnímu podílu
z celé dotace a počtu měsíců nerealizované čĺnnosti ve lhůtě 30 dnů od ukončení Öinnosti'
b) poskytovatel rozhodne o dalším vyuŽití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat
s tímto majetkem je vázáno na pĺsemný souhlas poskytovatele.

2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č,. 32012001 Sb., o finanční kontrole, ve zněnĺ
pozdějších předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a Účelnost čerpání dotace vč. plnění
podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit kontrolnímu orgánu kraje
veŠkeré originály ÚÖetních dokladů související s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem kraje je
příslušný odvětvový odbor Krajského Úřadu Pardubického kraje nebo dalŠí osoby určené
pověřením.

3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uloŽena kontrolním orgánem kraje
na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnuté dotace, a to v termínu, rozsahu a kvalitě
dle poŽadavků stanovených přísluŠným kontrolním orgánem. Příjemce dotace je povinen písemně
informovat orgán, který mu opatření uloŽĺl, o splnění uloŽených opatření k nápravě v daném
termínu.

4) PorušĹli příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel
oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověd' musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně
doručena přĺjemci. Výpovědní doba činĺ 1 měsíc a počíná běŽet dnem následujícím po dni, kdy
mu byla prokazatelně doručena. Po uplynutí výpovědní doby je příjemce ve lhůtě do 15 dnů
povinen vrátit poskytovateli veŠkeré finanční prostředky, které byly vyÚčtovány V rozporu s touto
smlouvou a s Programem podpory sociálních sluŽeb v Pardubickém kĘi' pouŽity V rozporu
s předmětem této smlouvy nebo nebyly zaúčtovány vŮbec.

5) Każdé neoprávněné pouŽití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je povaŽováno za
poruŠení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovenĺ $ 22 odst. 2 zákona č'' 25012000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a Pardubický kraj je oprávněn řeŠit porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení $ 22 uvedeného zákona.

6) Při podezřenína porušenĺ rozpočtové kázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních
prostředků do výŠe předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v
případě' Že bude odvod uloŽen.

7) Poskytovatel neprodleně po zjiŠtění porušení některého ustanovení této smlouvy zahĄí řízení o
odvodu poskytnutých finančnĺch prostředků zpět do jeho rozpoětu z titulu porušení rozpočtové
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kázně, a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona ě. 25012000 Sb., o Územních rozpočtech, ve
znění pozdějŠích předpisů. Výše odvodu za poruŠení rozpočtové kázně se stanoví v souladu
s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č,' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnĺch
rozpočtů, ve zněnĺ pozdějŠích předpisů.

8) Při poruŠení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají, nejvýŠe vŠak do výŠe
peněŽních prostředků poskytnutých ke dni poruŠení rozpočtové kázné'

9) Za prodlení s odvodem za poruŠenĺ rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výŠi 'ĺ promile
z Öástky odvodu za kaŽdý den prodlení, nejvýše však do výŠe odvodu. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy doŠlo k poruŠení rozpočtové kázné, do dne připsání peněŽních
prostředků na Účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle $ 22 odst. 2 písm.
b) zákona ć,' 25012000 Sb., o rozpočtových pravĺdlech územních rozpočtů' ve znění pozdějŠích
předpisů se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na
základě platebního výměru uhradit. Penále niŽší neŽ 1 000,- Kč se neuloŽĺ.

10) Sankční ustanovení při nenaplnění kvantitativních ukazatelů služby. Poskytovatel je
oprávněn požadovat vrácení poměrné ěásti dotace, pokud příjemce nedodrŽí kvantitativní
ukazatele sluŽby uvedené ve smlouvě alespoň z80 %. VýŠe této poměrné částĺ dotace je
stanovena na základě nĺŽe uvedené tabulky v závislosti na míře naplněnosti rozpoÖtu uvedeného
v Žádosti o dotaci.
Mírou naplnění rozpočtu se rozumí součet všech finančních prostředků, tj. dotací ze státního
rozpočtu, dotací z rozpočtů Územně samosprávných celků, příjmů od klientů, sponzorských darů
atd. v porovnánĺs celkovými náklady uvedenýmiv Žádosti o dotaci.
Mírou naplnění kvantitativních ukazatelů se rozumí celkový počet uŽivatelů, intervencí, setkání
apod. za kalendářní rok, který organizace uvede v závěrečném vypořádání dotace v porovnání
s údaji uvedenými v Žádosti o dotaci, příp. ve smlouvě. Míra naplnění kvantitativních ukazatelů
musí být zároveťl vsouladu se stanovenými hodnotami vAkčním plánu rozvoje sociálních sluŽeb
na rok2O17.
(Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přírodními katastrofamĺ, zásahem vyšŠí moci,
trestnou činností a dalŠími objektivními událostmi obdobného charakteru).
Přĺjemce je povinen vrátit finanční prostředky do 15 dnů ode dne doručení výzvy zodboru
sociálních věcí na účet Pardubického kĘe uvedený ve smlouvě.

1í) Sankční ustanovení při nenaplnění kvantitativních ukazatelů, které se nevztahují na míru
naplnění rozpočtu. Uvedené ukazatele je příjemce dotace povinen splnit vŽdy, bez ohledu na
zĺskanou celkovou výŠifinanční podpory. Jedná se o následujĺcísluŽby dle zákona Č' 108/2006 Sb.:

o odlehčovacísluŽby dle $ 44 - ambulantníforma, centra denních sluŽeb dle $ 45 a denní
stacionáře dle $ 46 - roční naplněnost sluŽby musí dosáhnout alespoň 25 %,

o Chráněné bydlení dle $ 51 - ročníobloŽnost sluŽby musídosáhnout alespořl70 o/o,

. Krizová pomoc (pobytová forma) dle $ 60 - ročníobloŽnost sluŽby musídosáhnout alespoň
30 o/o.

NedodrŽenítohoto ukazatele je sankcionováno vrácením 'ĺ0 % poskytnuté dotace. (Nevztahuje se na
mĺmořádné události způsobené přírodními katastrofami, zásahem vyšší moci, trestnou činností a
dalŠími objektivními událostmi obdobného charakteru).
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Míra naplnění rozpočtu uvedeného v Žádosti o dotaci

>80 % >70 % >60 % >50 % >40 o/o >30 o/o >20 o/o <20oÁ

>8o oÁ správně správně správně správně správně správně správně správně

>70 o/o 10% správně správně správně správně správně správně správně

>60 o/o 20% 15 o/o správně správně správně správně správně správně

>50 % 30% 25 %o 20% správně správně správně správně správně

>40 % 40% 45 0/, 50 oÁ 35% správně správně správně správně

>30 o/o 60 o/o 6s% 70 o/o 70% 50 %o B0% 80 %o 90 o/o

>20 o/o B0% 85% 85 o/o 85 o/o 90% 90 o/o 95% 95 o/o

Míra

naplně

ní

kvantit

Údajů

<20 o/o 100 oÁ 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 %



Poskytovatel je oprávněn poŽadovat vrácenĺ poměrné části dotace v přepočtu na lůŽkoden, pokud
kapacita počtu lůŽek u sluŽeb dle $ 47 51,57,58, 63 klesne pod 90 % kapacity počtu lůŽek.
Poskytovatel pobytových sluŽeb je povinen dodrŽet celoroční provoz počtu lůŽek ve výŠe uvedeném
rozmezí celkového počtu.

'ĺ2) Poskytovatelje oprávněn poŽadovat vrácení části dotace při nedodrŽení následujícĺch ustanovení
smlouvy:

. PoruŠení povinnosti, uvedené v článku lll. písm. k) smlouvy, (předloŽení vyúčtovánív době od
26. 1' 2018do 30. 1' 2018) - 5 % poskytnuté částky,

. PoruŠení povinnosti, uvedené v článku lll. písm. g) smlouvy (nedodrŽení propagace a
prezentace Pardubického kraje) - 5 % poskytnuté částky,

. Porušení povinnosti, uvedené v článku lll. písm. j) smlouvy (neoznačenĺ origĺnálů Účetních
dokladů viditelným a nesmazatelným způsobem textem ',financováno z rozpočtových
prostředků Pardubického kĘe, čĺslo smlouvy") _ 20 % poskytnuté Částky.

clánek V.
Závérećná ustanovení

1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, że byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkamĺ čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, a to včetně
Programu podpory sociálních sluŽeb v Pardubickém kraji bere na vědomí všechny stanovené
podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění' stejně jako
k plnění závazkŮ vyplývajících mu z této smlouvy.

2) obě smluvní strany se zavazují, Že při plnění podmínek dle této smlouvy, zĄména při čerpání
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory.

3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4) Tato smlouva se uzavírá na dobu urÖitou do 3ĺ.'l2.2017.
5) Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrożuje zĄmy smluvních stran, a jsou

povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemoŽnit nebo ztíŽit plnění předmětu této
smlouvy.

6) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody
obou smĺuvních stran.

7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemŽ obě mají platnost orĺginálu a kaŽdá ze
smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení.

8) Smluvní strany se dohodly, Že poskytovatel bezodkladně po uzavření této 'smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra cR. o uveřejnění
smlouvy poskytovatel přĺjemce bezodkladně informuje, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

9) Smluvní strany prohlaŠují, ŽeŽádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodnĺho tajemství (s 504
z. č,. B9l2012 Sb', občanský zákoník).

10) Příjemce souhlasíse zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobnĺch údajů ('1méno, příjmení
a podpis statutárního orgánu), konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z' Č.

34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, Komenského
náměstí 125, PSČ $2 11, lČ: 708 92 822' Souhlas uděluje př'ljemce na dobu neurčitou. osobní
Údaje poskytuje dobrovolně.

'11) Právníjednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 14. 2' 2017 a
schváleno usnesením i,. zl57 ĺ17.

V Pardubicích dne 1.7...05' .u017.. V ę'.(.':''<':.?.//7'....dne . ...?,.'.91..lľt7

JUDr. Martin Netolický, Blanka Homolová
ředitelka
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Příloha č.1 : Postup stanovení výše dotace

Vstupní Údaje: plánovaný počet hodĺn přĺmé péče, podíl pracovníků na HPP a DPČ a podíl
pracovníků na DPP (zohledňuje se, pokud je větŠí než 5 %)

Celkové optimální náklady na sluŽbu tvoří součet mzdových nákladů na jednotlivé pracovníky v přímé
péči dle profesí včetně dohod o provedení práce; mzdových nákladů ostatních pracovníků a
provozních nákladů. Podíl přímé práce pracovníka je 60 o/o. Podíl ostatnĺch pracovníkŮ je 25 o/o na
celkovém počtu pracovníků. Podíl ostatních nákladů je 30 o/o na celkových nákladech'

Mzdové náklady na pracovníky v přímé péči
Pocet hodin přímé péče / 0,6 = potřebný fond pracovnĺ doby pracovníků v přímé péci
Potřebný fond pracovní doby pracovníků v přímé péči ĺ 1736 (roční pracovní fond; = počet úvazků
pracovníků v přímé péči (zaokr. na 0'05 nahoru)
Počet Úvazků pracovníků v přímé péči na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti x
290 000 115 + poÖet Úvazků pracovníků v přímé péči na dohodu o provedení práce x 225 000 Kč,

Mzdové náklady ostatních pracovníků
(počet úvazků pracovnĺků v sociálních sluŽbách hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní
činnosti zaokrouhlený na 0,05 nahoru) x25175 x 380 000 Kč

Provoznínáklady
(Mzdové náklady + mzdové náklady na ostatní pracovníky) x 30/70

Celkové optimální náklady tvoří součet mzdových nákladů, mzdových nákladů ostatních pracovníků a
provozních nákladů.

PodÍl programové dotace Pk na celkových optĺmálních nákladech je stanoven na 20 % po odečtení
příjmů od uŽivatelů. Příjmy od uŽivatelů jsou stanoveny na 60 KČ za hodinu přímé péče. Následně
upraveno koeficientem krácení dle Kritérií pro stanovení výŠe dotace na rok 2016 tj' 55 o/o.

Výpočet:
Vstupní údaje: 4 500 hodin přímé péče; poměr pracovníků na HPP 95 % a DPP 5 %

Mzdové náklady
4 500/0,6 = 7 500 hodin potřebný pracovnífond
7 50011736 = 4,32 zaokr.4,35 Úvazku pracovníků v přímé péči
4,13 x 290 000 = 1 197 863 Kč
0,22 x225 000 = 49 500 Kč
Mzdové náklady ostatních pracovníků
Podíl ostatních pracovníků = 3,85 x25175 = 1,45 zaokr.
1,45 x 380 000 Kč = 551 000 Kč
Provoznínáklady
(1 1g7 863 + 49 500 + 551 000) x 30170 = 770 727 Kč,
optimální náklady
1 197 863 + 49 500 + 551 000 + 770 727 = 2 569 090 Kč
Celkové optimální náklady: 2 570 000 Kč

PodÍl programové dotace na ceĺkových optimálních nákladech je 20 % po odečtení příjmů od uŽivatelů
tj' 0,2 - (2 570 000 - 60 - 4 500) = 4ô0 000 Kč
Upraveno koeficientem krácení pro programové dotace = 0,55 - 460 000 = 253 000 KÖ.
Výše přiznané dotace je 253 000 Kč.
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