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DoDATEK c. ĺ KE sMLoUVĚ c. osvt21t71127
o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu

sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. í08/2006
Sb., o sociálních sluŽbách

uzavřené podle $10a zákona ć,. 25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, podle části páté (s$ 159 - 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s Metodikou pro poskytovánĺ ťlčelových dotacĺ na podporu
sociálnĺch sluŽeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb. o soclálnĺch službách, ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisťl,

Smluvnĺ strany:

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice

lČ: 70892822
DlČ: cz7o892822
bankovníspojení: Českáspořitelnaa.s.
čĺslo účtu: 164354210800
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příiemce: Bonanza Vendolí, z.ú.
adresa: Vendolí 18, 569 14 Vendolí
lČ: 26673703
DlČ:
bankovnÍspojení: Komerčníbanka,a's.
ěÍslo účtu: 107-934831029710100
zastoupený: jednatelkou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

t.
Mezi smluvními stranami byla dne 17' 03' 2021 uzavřena smlouva č. osv/21l71127 o poskytnutí
Účelové 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:

!) Článer ll., odst. 2 nově zní
UČelová dotace se poskytuje v celkové maximální výŠi í 372 000 Kě (slovy: jeden milion tři sta
sedmdesát dva tisÍc korun českých). Z této částky je minimálně 137 200 Kč urěeno na platy, mzdy a
jejich navýšení (včetně zákonných odvodů).
Postup stanovení výše dotace je uveden v příloze ě. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2) Měníse přĺloha ě. 1 - Postup stanovenÍvýše dotace a to dle níŽe přiloŽeného znění.

t!.
1) ostatní ustanovenísmlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2) Dodatek č. 'l nabývá platnosti okamŽikem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a ričinnosti

dnem jeho uveřejněnĺv registru smluv.
3) SmluvnÍ strany se dohodly, Že poskytovatel bezodkladně po uzavření odešle dodatek k řádnému

uveřejněnĺ do registru smluv vedeného Ministerstvem vnĺtra Čn. o uveřejnění dodatku
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poskytovatel příjemce bezodkladně informuje, nebyl_li jeho kontaktní údaj uveden přímo do
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejněnÍ.

4) Smluvní strany prohlašujĺ, żežädná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (s 504
z. č;.8912012 Sb., občanský zákoník).

5) SmluvnÍ strany berou na vědomí, Že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho
uzavření, je následujĺcím dnem zrušen od počátku'

6) Dodatekč. 1je sepsán ve dvou vyhotoveních, přĺčemŽvšechny majíplatnostoriginálu akaŻdáze
smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení.

7) Smluvní strany prohlašujĺ, Že byl tento dodatek sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich
svobodné a väŻné vůle nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.

8) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 21 . 9. 2021 a
schváleno usnesením Z 129121.
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JUDr. Martin Netoĺický, Ph
hejtman Pardubického
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Čo zaanlog
D5: jua784e

wvrł.osbonanza.cz
info@osbonanŻa.cz
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Příloha č. 1 ke smlouvě č,. osvl21l71127

Postup stanovenĺ výše dotace

Bonanza Vendolí, z.ű., nizkoprahová zařÍzeni pro děti a mládeŽ, !D 4128351

Výpočet obecně

Vstupnĺ Údaj: úvazky pracovníkťl v přĺmé péči

Celkové optimáInĺ náklady na sluŽbu tvořĺ součet mzdových nákladŮ na jednotlivé pracovnĺky v přĺmé
péčivčetně dohod o provedenĺ práce, mzdových nákladŮ ostatnĺch pracovnĺkťl
a provoznĺch nákladťl' Podĺl ostatnĺch pracovnĺkŮ je 25 % na celkovém počtu pracovnĺkťl. Podĺl
ostatnĺch nákladťl je 25 % na celkových nákladech' Povolený nárůst l1vazků pracovnĺkťl přĺmé péče
použitých pro výpočet dotace je na 115% (lvazkťl poŽitých pro výpočet dotace v předešlém dotačnĺm
obdobĺ při nezměněné kapacitě.

Mzdové náklady:
(Počet úvazkťl pracovníkťl v sociálních sluŽbách na hlavnĺ pracovnĺ poměr nebo dohodu
o pracovnĺ činnosti x 425 000 Kč + přepočtený počet úvazkťl pracovníkťl v sociálnĺch službách na
dohody o provedení práce x 319 000 Kč) + (Počet (lvazkŮ sociálních,pracovnĺkťl a pedagogických
pracovnÍkťl na hlavnĺ pracovnĺ poměr nebo dohodu o pracovnĺ činnosti
x 556 000 Kč + přepočtený počet úvazkťl sociáInĺch pracovnĺkťl a pedagogických pracovnĺkŮ na
dohody o provedenĺ práce x 420 000 Kč) + (Počet Úvazkťl ostatnĺch odborných pracovnĺkŮ na hlavnĺ
pracovnĺ poměr nebo dohodu o pracovnĺ činnosti x 603 000 Kč + přepočtený Ĺlvazek ostatnĺch
odborných pracovnĺkťl na dohody o provedenĺ práce x 451 000 Kč))

Mzdové n áklady ostatn ích pracovnĺkťl :
(počet (lvazkťl pracovníkŮ v sociálnĺch sluŽbách, sociálnĺch pracovnĺkťl, pedagogických pracovnĺkŮ a
ostatnĺch odborných pracovnĺkťl na hlavnĺ pracovnĺ poměr a na dohodu
o pracovnĺ činnosti x 25/75, zaokrouhlený na 0,05 nahoru) x 556 000 Kč

Provoznĺ nákIady:
(Mzdové náklady + mzdové náklady ostatnĺch pracovnĺků) x 25/75

Celkové optimální náklady tvořĺ součet mzdových nákladů, mzdových nákladťl ostatnĺch pracovnĺkŮ a
provoznĺch nákladťl.

Vyrovnávacĺ platba je spočtena z celkových optimálnĺch nákladťl odečtenĺm (lhrad od uŽivatelťl a
Úhrad od zdravotnĺch pojišťoven, jsou-li u dané sluŽby uvaŽovány.

optimálnĺ varianta dotace je stanovena jako součet podĺlu (lčelové dotace Pk a podĺlu podpory Pk z
vĺceletého financovánĺ na celkové vyrovnávacĺ platbě.

Redukovaná varianta dotace je stanovena ve výŠi 99, 33 % optimálnĺ varianty dotace.

Konečná výše dotace je stanovena jako rozdĺl redukované varianty dotace a přidělené podpory z
víceletého financovánĺ pro rok 2021, přĺpadně dále upravena v souladu s poŽadavkem organizace.

konkrétně
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vstupnĺ (ldaje

počet úvazků pracovníků v sociálnÍch sluŽbách na HPP nebo DPC 2,000

počet hodin pracovníků v sociálních sluŽbách na DPP 0

počet úvazků sociálnĺch (přĺp. pedagogických) pracovníků na HPP nebo
DPČ

0,350



počet hodin sociálních (příp. pedagogických) pracovníků na DPP 0

počet úvazků ostatních odborných pracovníků na HPP nebo DPČ 0,000

počet hodin ostatních odborných pracovníků na DPP 0

výpočet:

přepočtený Úvazek PSS na DPP 0

přepočtený Úvazek SP (přÍp. pedagog. prac.) na DPP 0

přepočtený úvazek ost. odb' pracovníků na DPP 0

mzdové náklady pracovníků v soc. sl. na HPP a DPČ 850 000

mzdové náklady pracovníků v soc. sl. na DPP

mzdové náklady soc. pracovníků na HPP a DPČ 1 94 600

mzdové náklady soc. pracovníků na DPP

mzdové náklady ost. odborných pracovníků na HPP a DPC

mzdové náklady ost. odborných pracovníků na DPP

mzdové náklady pracovníkri přímé péče celkem I 044 600

počet Úvazků pracovníků v soc' sl., soc. pracovníků a ost. odb. pracovníků
na HPP a DPČ

2,35

podíl ostatních pracovníků 0,333333333

přepoltený (lvazek ostatních pracovníků (zaokrouhleno na 0,05) 0,8

mzdové náklady ostatních pracovnĺkďl 444 800

mzdové náklady celkem 1 489 400

podíl provozních nákladů 0,333333

provozní náklady 496 467

celkové optimálnĺ náklady 1 986 000

Uhrady od uŽivatelů ooÁ

Zdravotní pojišťovny 0%

Vyrovnávací platba 1 986 000

podíl finacování Pk - Účelová dotace 600/o

podíl financování Pk - programová dotace 15o/o

ldeální podíl financovánĺ Pk 75o/o

optimální varianta financovánĺ služby 1 489 500

redukovaná varianta financovánÍ služby - po 3. kole dotačního řízenÍ 1 479 520

částka dotace z vĺceletého financovánĺ 1 08 000
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Ronečná částka dotace po 3. kole dotaěního řÍzení 1 371 520

poŽadavek organizace po 3. kole dotačnĺho řĺzenĺ 1 645 000

konečná částka dotace po 3. kole dotačnĺho řízenĺ - upraveno s
požadavkem a zaokrouh leno

1 372000

částka vyplacená v 1. kole dotačnĺho řĺzenĺ 1 329 000

doplatek dotace 43 000
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