
DoDATEr Č.ĺ KE sMLouvĚ c. osv/17l20261
o poskytnutí účelové dotace v dotačnĺm řízení na podporu

sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem c. 108/2006
Sb., o sociá!ních službách

uzavřené podle $10a zákona č,' 25ot2ooo Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších predpisů, podle ěásti páté ($$ 159 - 170) zákonać.50012004 Sb., správní řád, ve zněnĺ
pozocjsĺcn'předpisů, a vsouladu s Metodikou pro poskytování (lčelových dotacĺ na podporu
'sociátnĺch 

sluzeb poskytovaných podte zákona č. 108/2006 Sb' o soclálnĺch službách, ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisťl,

Smluvní strany:

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 532 1 1 Pardubĺce

tel/fax: 466 026 113, 466 611 220
lČ: 70892B22
DlČ: Cz70892B22
bankovníspojení: Českáspořitelnaa.s.
číslo Účtu: 164354210800
zastoupený: JUDr. Maľtinem Netotickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce: Charita Svitavy
adresa: Hřbitovní 225711, 568 02 Svitavy 2
tel/fax: 737 183 357
lC: 47490462
DlČ:
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
číslo účtu: 15507664/0600
zastoupený: BIankou Homolovou, ředitelkou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

t.

Mezi smluvními stranami byla dne 3. 3. 2017 uzavŕena smlouva Ö. osv/17l20261 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"). Smluvnĺstrany se dohodly na následující

změně výše uvedené smlouvy:

1) Článek l., odst. 4, druhá věta' nově zní: Uvedená sociální sluŽba bude poskytována v zařĺzenílch
pŕĺ1emce na adrese Jungmannova 1558/6, 568 02 Svitavy 2 a Polní 35412, Lány, 568 02 Svitavy 2'

2) Článek ll.. odst. 2 nově zní
Úeelova dotäce se poskytuje v celkové maximálnĺ výši 2 965 ooo Kč (slovy: dva miliony devět set
Šedesát pět tisíc rorun óeśx1ĺch)' Ztéto ěástky je minimálně 269 500 Kě (1. kolo, slovy: dvě stě

Šedesátóevěttisíc pětset koŕun českých)a270 o00 Kě (2. kolo, slovy: dvě stě sedmdesáttisíc korun

českých), tj. celkem 539 5oo Kč (slovy: pět set třicet devět tisíc pět set korun českých) určeno na

platy, mzdý a jejich navýšení. Účelová dotace je stanovena dle následujícího výpočtu:

Vstupní údaj: úvazky pracovníků v přímé péči (maximální výše Úvazků pracovníků v sociálních

sluŽbách dle výpočtu dotace V roce 2016)
Celkové optimáiní náklady na sluŽbu tvoří součet mzdových nákladů na jednotlivé pľacovníky v přĺmé

péčĺ dle profesí věetně dohod o provedení práce; mzdových nák|adů ostatních pracovníků a
provoznĺcń nákladů' Podí| ostatních pracovníků je 30 % na celkovém poětu pracovníků. Podíl

ostatnĺch nákladťi je 30 % na celkových nákladech.
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Mzdové náklady:
(Počet Úvazků pracovníků v sociálních sluŽbách x 320 000 Kč + přepočtený počet Úvazků pracovníků
v sociálních sluŽbách na dohody o provedení práce x 250 000 Kč) + (Počet úvazků sociálních
pracovníků x 440 000 115 + přepočtený počet úvazků sociálních pracovníků na dohody o provedenĺ
práce x 315 000 Kč) + (Počet úvazků ostatních odborných pracovníků x 4B0 000 Kč + přepočtený
úvazek ostatních odborných pracovníků na dohody o provedení práce x 350 000 Kč)

Mzdové náklady ostatních pracovníků
počet úvazků pracovníků v přÍmé péči na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti
zaokrouhlený na 0,05 nahoru x 15170 x 460 000 115 + počet úvazků pracovníků v přímé péči ostatní
obsluŽný personál na hlavní pracovní poměr či dohodu o pracovní činnosti zaokrouhlený na 0'05
nahoru x 15170 x 250 000 Kč

Provozní náklady:
(Mzdové náklady + mzdové nákĺady ostatních pracovníků) x 30/70

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

optimální varianta:
Podíl Účelové dotace PK na celkových optimálních nákladech je stanoven na 45 %

Princip dofinancování:

- výpočet optimálnívarianty financování pro rok 2017 a dále redukce na 80% pro nové sluŽby
_ (nově spočtená optimální variantal2) - (částka dotace přidělená v 1. kole/2) = maximální

částka určená pro dofinancování
- zohledněníŽádosti do 2' kola
- pokud výŠe navrŽené dotace ve 2. kole nedosáhne výše 10 % poskytnuté dotace v 1. kole, je

poskytnuta dotace ve výši 10 o/o z dotace poskytnuté v 1. kole
- zaokrouhĺení výsledné částky na 1 000 Kč nahoru

Výpočet konkrétně:
Dotace 2017 v '1. kole: 2 695 000 Kč

Vstupní údaje: 9,4 Úvazku pracovníků v přímé péči tj. 8,5 Úvazku PsS + 0,9 úvazku sP + 600 h Pss
na dohodu o provedení práce tj. 600/1736 = 0,34 ljvazku, zaokr. 0,35
Mzdové náklady
8,5 * 320 000 = 2 720 000 KČ
0'35 * 250 000 = 87 500 Kč
0,9 * 440 000 = 396 000 Kč
Mzdové náklady ostatnĺch pracovníků
Podíl ostatních pracovníků 9,4 x 15ĺ70 = 2,01, zaokr. 2,05
2,05 * 460 000 = 943 000 Kč - vedoucí pracovníci
2,05 * 250 000 = 512 500 Kč - pomocní pracovníci
Provozní náklady
(2720000 + 87 500 + 396 000 + 943 000 + 512 500) x 30170 = 1 996714 Ki,
optimální náklady
2720000+87500+396000+943000+512500+1996714=6655714Kč,zaokr'6656000Kč
Celkové optimální náklady: 6 656 000 Kč

optimální varianta:
0,45 * 6 656 000 = 2 995 200 Kč

Výpočet dofinancován í:

Min. 10 o/ozdotace poskytnuté v 1. kole, tj. 2 695 000 * 0,1 = 269 500 Kč, zaokr. 270 000 Kč

VýŠe přiznané dotace ve 2. kole je 270 000 Kč

Dotace 2017 celkem (1. kolo + 2. kolo): 2 965 000 Kě
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It.

1) ostatnĺ ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamżikem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti

3)
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Smluvnĺ strany se dohodlý, Že poskytovatel bezodkladně po uzavření odešle dodatek k řádnému

uveřejněnĺ dó registru imluv veáeného Ministerstvem vnitra Čn. o uveřejnéní dodatku

poskýovatel příjeňce bezodkladně informuje, nebyl-li jeho kontaktní Údaj uveden přímo do

registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
sňluvní straný prohlaŠují' że Żádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (s 504

z. č.8912012 Sb., občanský zákoník).
Smluvnĺ strany berou na Vědomí, Že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho

uzavřenĺ, je následujĺcím dnem zrušen od počátku.
Dodatek é. 1 je sepśán ve dvou vyhotoveních, přičemŽ vŠechny mají platnost originálu akażdáze
smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení.
Smĺuvní strany prohlaŠujĺ,-ze byl tento dodatek sepsán na základě pravdivých Údajů' podle jejich

svobodné a váŽné vůte'nikoliv v tísnĺ a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho

připojují své vlastnoručnĺ podpisy.
8) Rravńĺ'1eonání bylo pro;ednáno-na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 11.9.2017

a schváleno usnesením zl129117.

4)

5)

6)

7)

23. r0, 2017
V Pardubicích dne

JUDr. Martin Netolický, Ph. D'
hejtman Pardubického k

y e.. Ś. uĺ5 u:ĄúL.''.. dne l!..|?...T.4.?

Blanka Homolová
ředitelka

Charita SvitavY @
Hřbitovní 2257l1
568 02 SvitavY
lt 474904ô2
wwwsvitavY.charita.cz
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