Dodatek č. 1
ke smlouvě č. OSV/16/20563
ııv
v
vr
o poskytnutı ucelove dotace v dotacnım
rızení na podporu
sociálních Služeb poskytovaných v souladu se Zákonem č. 108/2006
Sb., O sociálních službách
r

I

uzavřené podle §10a zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 - 170) Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve Znění
pozdějších předpisů a v souladu s Metodikou pro poskytování účelových dotací na podporu sociálních
služeb poskytovaných podle Zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve Znění pozdějších
předpisů

Smluvní strany:
Poskytovatel:

Pardubický

kraj,

Komenského náměstí

zastoupený:

125, 532 11 Pardubice
466 026 113, 466 611 220
70892822
CZ 70892822
Komerční banka, a. s. Praha
43-3870090277/0100
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje

Příjemce:

Město Polička

tel/fax:

IČ:

DIČ:

bankovní spojeni:
číslo účtu:

(dále jen ,,poskytovatel“)

adresa:
tel/fax:

IČ:

Dıčz

bankovní spojení:
číslo účtu:

zastoupený:

na straně jedné

Palackého náměstí
461 723 888

1,

572 01 Polička

00277177

Česká národní banka

94-117591/0710
Jaroslavem Martinů, starostou města Polička

(dále jen „příjemce") na straně druhé

článek

I.

Mezi smluvními stranami byla dne 22. 3. 2016 uzavřena smlouva č. OSV/16/20563 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše
uvedené smlouvy:
II. odst. 2 výše uvedené smlouvy po provedené změně Zní:
Účelová dotace se poskytuje v celkové maximální výši 1 930 000 Kč (slovy: jeden milion devět set
třicet tisíc korun českých). Z této částky je minimálně 442 300 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet dva tisíce
tři sta korun českých) určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Účelová dotace je stanovena dle

Článek

následujícího výpočtu:

Vstupní údaje: 7000 hodin přímé péče, poměr pracovníků na

Mzdové náklady

HPP

7000/0,6 = 11 666 hodin - zaokr. 11 670 potřebný pracovní fond
11670/1760 = 6.63 zaokr. 6,65 úvazku pracovníků v přímé péči
6,65 × 275 000 Kč = 1 828 750 Kč
Mzdové náklady ostatních pracovníků
Podíl ostatních pracovníků tj. 6,65 x 25/75 = 2,22 zaokr. 2,25

1

100

% a DPP O %

2,25 x 380 000 Kč = 855 000 Kč
Provozní náklady
(1 828 750 + 855 000) x 30/70 =1 150 179 Kč
Celkové optimální náklady
1 828 750 + 855 000 + 1 150 179 = 3 833 929 Zaokr. 3 834 OOO Kč

Optimální varianta:
Příjmy od uživatelů minimálně 7000 x 60 = 420 000 Kč
Podíl dotace Pk na celkových nákladech je 50 % po odečtení příjmů od uživatelů tj. (3 834 000 - 420
000) x 0,5 = 1 707 500 Kč
Princip dofinancování:
Výsledná dotace je součtem již přidělené částky, částky do optimální varianty a event. částky na
navýšení počtu hodin a částky na hodinu přímé péče dle níže uvedeného ustanovení, tj.

%

100
rozdílu optimální varianty a přidělené dotace:
Optimální varianta - přiznaná dotace = navýšení (se zohledněním požadavku organizace)
1 707 500 - 1 653 000 = 54 500 Kč Zaokr. 54 000 Kč
a)

b)

navýšení počtu hodin

-

není

Částka na hodinu přímé péče poskytované podle § 75 odst. 2 zákona
1720 * 130 = 223 600 Kč Zaokr. 223 000 Kč

c)

č.

108/2006 Sb. (130 Kč)

Výsledná dotace je součtem 1 653 000 Kč (dotace přidělená v1. kole), 54 000 Kč (navýšení), 0 Kč
(navýšení Z důvodu navýšení počtu hodin) a 223 000 Kč (bezúhradově hodiny), tj. 1 930 000 Kč.
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

ıı.

Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
Dodatek Č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 je Sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž všechny mají platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle
dodatek včetně původní smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem
vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy poskytovatel příjemce bezodkladně informuje, nebyl-li jeho
kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notífíkaci o uveřejnění.
Smluvní strany prohlasují, že žádná část dodatku včetně původní smlouvy nenaplňuje Znaky
obchodního tajemství (§ 504 Z. Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník).
Příjemce souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů (jméno, příjmení,
podpis statutárního zástupce), konkrétně S jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu Z. č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O
registru smluv (Zákon o registru smluv) Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, Komenského
náměstí 125, PSČ 532 11, IČ: 708 92 822. Souhlas uděluje příjemce na dobu neurčitou. Osobní
údaje poskytuje dobrovolně.
Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 22. 9. 2016 a
'ˇ
schváleno usnesením Z/480/16.

Právní jednání bylo projedëıżno na jednání

schváleno usnesením

č.
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