
DoDATEK c. 2KE sMLoUVĚ c. osvl17l20240
o poskytnutĺ účelové dotace v dotačním ŕizení na podporu

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

uzavřené podle $10a zákona ć,' 25ot2ooo Sb. o rozpočtových pravidlech územnĺch rozpočtů, ve znění
pozdějšícń preaĎisů, podle části páté (SS 159 - 170) zákona č.500/2004 Sb., správnĺ řád, ve zněni

iozoejsĺcľl breopisů a v souladu s Metodikou pro poslýovánĺ ú.čelových dotacĺ na podporu sociálnÍch
'služeb poskytovaných podte zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách, ve zněnĺ pozdějšÍch
předpisťl,

Smluvní strany:

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 5321 1 Pardubice

tel/fax: 466 026 113, 466 611 220
lČ: 70892822
DlČ: cz7o892822
bankovníspojenĺ: Českáspořitelnaa.s.
čĺslo účtu: 164354210800
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
(dále jen 

',poskýovatel") na straně jedné

Příjemce: Město Chrudim
adresa: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
tel/fax: 469 657 111
lČ: 0027021'|
DlČ: cz00270211
bankovní spojenĺ: Česká národnĺ banka
číslo účtu: 94-281353110710
zastoupený: Mgr. Petrem Reznĺčkem' starostou
(dále jen ,,příjemce'') na straně druhé

t.

Mezi smluvnĺmi stranami byla dne 23' 3. 2017 uzavřena smlouva č,' osvl17l20240 o poskytnutĺ

účelové dotace v dotačním řizenĺ na podporu sociálnĺch sluŽeb poskýovaných v souladu se zákonem

č. 108/2006 Sb., o sociálních sluŽbách (dále jen,,smlouva"). Smluvní strany se dohodly na následujícĺ
změně výše uvedené smlouvy:

1) Čĺánek l., odst. 7 nově zni:
SbciálnĺsluŽba dle článku l' odst. 3 pĺsm. a) této smlouvy bude poskytována v rozsahu:

a) KvantitativnÍ údaje závislé na celkové míře naplněnĺ rozpočtu Úedná se o 80 % přĺp. 95 % atd. (dle

týpu sluŽby) údajů pouŽĺtých pro výpočet); minimálně 9 280 přĺmé péče za kalendářní rok
bj Kvantitativnĺ Údaje nezávisté na cetkové mĺře naplněnĺ rozpočtu: nejsou
c) Kapacĺta pobytových služeb dle $48, 49, 50 a 52: neuvádi se

2) Článek ll., odst' 2 nově zni:
űčelova dotace se poskýuje v celkové maximální výši 3 098 000 Kč (slovy: tři miliony devadesát osm

tisíc korun českýchj. z této eastxy je minimálně 2ĺ9 300 Kč (1. kcllo, slovy: dvě stě devatenáct tĺsĺc tři
sta korun eesrycrl a 905 ooo Kč (2. kolo, slovy: devět set pět tisĺc korun českých); tj. celkem
1 124 goo Kě (šlovy: jeden milion jedno sto dvacet čtyři tisíc tři sta korun českých) určeno na platy,

mzdy a jejich navýšení' Účelová dotace je stanovena dle následujícĺho výpoětu:

I



cástła po navýšenĺ v dodatku č. í
Dotace )oĺz cólłem (ĺ. kolo + 2' kolo): 3 046 000 Kč
&;ř; ;; ń"áń;prňc pcee poskytované podte $ 75 odst. 2zäkona č. 108/2006 sb. (í30 Kč)

400 x ĺ30 = 52 000 Kč
oôtace 20í7 celkem (í. kolo + 2. kolo): 3 046 ooo Kč + 52 000 Kč = 3 098 000 Kě

jednánĺ Zastupitelstva Pardubického kraje dne 12' 12. 2017

ll.

1) ostatní ustanovenĺ smlouvy, která nejsou dotčena tĺmto dodatkem, se nemění'

2i ĎóJater č' 1 nabývá platnôsti okamżikem jeho podpisu poslednĺ ze smluvnĺch stran a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3) Smluvnĺ strany śe dohodlý, Že poskýovatel bezodkladně po uzavŕení odešle dodatek k řádnému

uveřejněnĺ oó 
'eđšiiú 

ś'.luj vedeného Ministerstvem vnitra ČR. o uveřejněnĺ dodatku

|oskýovatel přĺjeňce bezodkladně informuje, 1ebyl-li 
jeho kontaktnĺ údaj uveden přímo do

iegisiru smluv jako kontakt pro notifĺkaci o uveřejnění' 
.

4) Sňluvní straný prohlašují, Łe žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodnĺho tajemstvĺ (5 504

z' č.8912012 Sb', občanský zákoník).
5) śmluvní strany berou na vcoomĺ, Že nebude-|i dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho

uzavřenĺ, je následujícĺm dnem zrušen od počátku'

6) Ďoáatex d' ź. je sepśan ve dvou vyhotoveních, přičemŽ všechny mají platnost originálu a kaŽdá ze

smluvnĺch stľan obdrŽí po jednom vyhotovení.
7) Smĺuvní strany pronlasu;ĺ,'ze byl teilto dodatek sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich

svobodné a iażne vůlď nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho

připojujĺ své vlastnoručnĺ podpisy.
8) Právnĺ jednání bylo projednáno na

a schváleno usnesením zl/57 l17.
9) Právnĺjednání bylo projednáno na jednání

usnesením RlZ .ĺ..1.7/'l o ĺ ł
RadytZasýltelstva obce a". /.ł,.(/.-.(.ł a schváleno

19, 1?, 2017

JUDr. Martin
p6ĺn5an'Línek'

hejtman Pardub

Mgr. Petr Řezníček
starostakraje

ffiľ'tr#'fr

2


