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DoDATEK c. í KE sMLoUVĚ c. osvl18l20442
o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu

sociálních s!uŽeb poskytovaných v souladu se zákonem c. 108/2006
Sb., o sociálnĺch službách

uzavřené podle $10a zákona ć,.25ot2ooo Sb. o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů, ve znění
pozdějšícń predpisů, podle části páté (sS 159 - 170) zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

ilozoc]sĺcn'předpisů,'a vsouladu s -Metodikou pro poskytovánĺ Účelových dotacĺ na podporu
'sociatnĺch 

s'tuže'b poskytovaných podte zákona č. 108/2006 Sb. o soclálních službách, ve zněnĺ
pozdějŠĺch předpisťl,

Smluvnĺ strany:

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice

tel/fax: 466 026113, 466 611 220
lČ: 70892822
DlČ: cz70892922
bankovníspojení: Českáspořitelnaa.s.
číslo Účtu: 164354210800
zastoupený: JUDr. Martinem NetoIickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje

(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce: Charita Svitavy
adresa: Hřbitovní 225711, Předměstí, 568 02 Svitavy 2

tel/fax: 
lČ: 47490462
DlČ:
bankovníspojení: MONETA Money Bank, a. s.
ěíslo tjčtu: 15507664/0600
zastoupený: ředitelkou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

I.

Mezi smluvnĺmi stranami byla dne 26. 3. 2018 uzavřena smlouva ě. oSV/18120442 o poskytnutĺ

účelové dotace v dotaěním rizeni na podporu sociálnĺch 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:

1) Článek l., odst. 7 nově zní:
SbciálnísluŽba dle článku l. odst. 4 této smlouvy bude poskytována v rozsahu:

a) Kvantitativní (ldaje závisté na celkové mĺře naplněnĺ rozpačtu ÚedĘ se o-80 % příp. 95 % atd' (dle

týpu sluŽby) rldajů iouŽitých pro výpočet): minimálně 5 280 hodin přímé péěe za kalendářní rok
ó1 xvantitátivnĺ (ldaje nezávislé na celkové mĺře naplněnĺ rozpočtu: nejsou

c) Kapacita pobytových stuŽeb dle $48, 49, 50 a 52: neuvádĺse

2) ČÉnek ll., odst. 2 nové zní
Účelova dotace se poskytuje v celkové maximální výši2622 000 Kě (slovy: dva miliony šest set

dvacet dva tisíc korun ěeských)'
Postup stanovenĺ výše dotáce je uveden v příloze ě.1' která je nedílnou součástí této smlouvy.

3) Mění se příloha č. 1 _ Postup stanovenívýše dotace a to dle níŽe přiloŽeného znění.
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lt.
1) ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamŽikem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a Účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3) Smluvní strany se dohodly, Že poskytovatel bezodkladně po uzavření odeŠle dodatek k řádnému

uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra Čn. o uveřejnění dodatku
poskytovatel příjemce bezodkladně informuje, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

4) Smluvní strany prohlašují, ŽeŽádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodnĺho tajemství (s 504
z' Ö,. B9l2012 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) Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemŽ všechny mají platnost originálu akaŽdáze
smluvních stran obdrŽĺ po jednom vyhotovení.

7) Smluvnĺ strany prohlašují, Že byl tento dodatek sepsán na základě pravdivých údajů' podle jejich
svobodné a váŽné vůle nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
přĺpojují své vlastnoruční podpisy.

B) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16. 10' 20'ĺ8
a schváleno usnesením z1265118.

1 2. 1i' Íülfl
V Pardubicích dne

JUDr. Martin Netolický' Ph. D'
hejtman Pardubického kraje ředitelka

^0t)Ż.
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Příloha č.1: Postup stanovení výše dotace
Charita SvitavY, lD 3033490

Výpoěet dotace konkrétně:

Výše přiznané dotace v 1' kole: 2 544 000 Kě

Vstupní údaje: 600 hodin přímé péče poskytnuté bez Úhrady

Částła na hodinu přímé péěe poskytované podle $ 75 odst. 2zákona ě. 108/2006 sb. (ĺ30 Kě)

600 x 130 = 78 000 Kč

Dotace 20í8 celkem (1. kolo + 2. kolo): 2 544 ooo Kč + 78 000 Kč = 2622 000 Kě
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