DoDATEK c. 1 KE sMLoUVĚ c. osv t18t2o6o2

o poskytnutí účelovédotace v dotaěním řízení na podporu
sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem c. í08/2006
Sb., o sociálních službách

uzavřené podle $10a zákona č,.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů, podle části páté (sS 159 - 170) zákonač,' 50012004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějšíchpředpisů' a v souladu
Metodikou pro poskytovánĺ ťlčelovýchdotací na podporu
sociálnĺch sluŽeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb' o soclálnĺch sluŽbách, ve zněnĺ
pozdějších předpisťl,

s

Smluvní strany:

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 532 1 Pardubice
466 026 113,466 611220
tel/fax:
70892822
lČ:
DlČ:
Cz70B92822
bankovnĺspojení: Českáspořitelnaa.s.
164354210800
čísloÚčtu:
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kĘe
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(dále jen

',poskytovatel")

na straně jedné

Město Heřmanův Městec
Přĺjemce:
náměstí Míru 4, 53B 03 Heřmanův Městec
adresa:
tel/fax:
lČ:
00270041
DlČ:
bankovní spojení: Česká národní banka
94-8510531/0710
čís|oúČtu:
zastoupený: Josefem Kozlem, starostou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

t.

Mezi smluvními stranami byla dne 6. 4.2018 uzavřena smlouva č. osv/18/20602 o poskytnutí
Účelové dotace v dotačnímřízenína podporu sociálních sluŽeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních sluŽbách (dále jen,,smlouva"). Smluvnístrany se dohodly na následující
změně výše uvedené smlouvy:

1)Članek ll., odst. 2novězní''
Úeelova dotace se poskytuje vcelkové maximální výši 17466 000 Kč (slovy: sedmnáct milionů čtyři
sta šedesát šest tisíc korun českých). Postup stanovení výše dotace je uveden v příloze č. 1, která je
nedílnou součástí této smlouvy.
2) Mění se příloha č. 1

-

Postup stanovenívýše dotace a to dle níŽe přiloŽeného znění.
il.

ostatnĺ 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 uveřejněnív 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.
1)

1

Smluvní strany prohlašují,ž.eŽádnä část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (s 504
z' č,.89t2012 Sb., občanský zákoník)'
jeho
5) Smluvní strany berou na vědomĺ, Že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od
počátku.
je
zrušen
od
následujícím dnem
uzavření,
6) Dodatek č' 1 je sepśán ve dvou vyhotoveních, přičemŽ všechny mají platnost originálu akaždáze
smluvnÍch stran obdrŽĺ po jednom vyhotovení.
jejich
7) Smluvní strany prohlašují,-Žebyl tento dodatek sepsán na základě pravdivých údajů,podle
toho
podmínek
a
na
důkaz
svobodné a iazne vůle nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
připojují své vlastnoručnípodpisy.
8) irávňĺleonaní bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16. 10' 2018 a
schváleno usnesen ím z12661 18.
9) Právní jednánĺ bylo p1ojednáno na jednání Rady/Zastupłtełstłĺeobce dne 'ł./:'?':?ľ^ schváleno
usnesen m ąlBt,2.0il/ a at .
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JUDr. Martin Netolický, Ph. D
hejtman Pardubického kraje
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Příloha č.1: Postup stanovení výše dotace
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Příloha č. 1: Postup stanovení výše dotace
Domov pro seniory (HM), lD 5343294
$ 49 domovy pro

seniory

Vstupní Údaj: PoČet lůŽek, počet lůŽkodnů,počet uŽivatelů ve ll.,

lll' a lV

stupni závislosti
1.7 do 30. 9.
2017 včetně) bez přiznaného PnP nebo v l. stupnizávislosti se Žádostío přiznání nebo navýŠeníPnP
k 30' 9. 2017, poć,et neobsazených lůŽek, počet nových uŽivatelŮ (přijatých v období od

alespoň na 2. Stupeň

Náklady na péČi
(počet uŽivatelů ve ll', lll. a lV stupnizávislosti + počet neobsazených |ůŽek)x částka na lůŽkoden
180 000 Kč/365 + počet nových uŽivatelů bez přiznaného PnP nebo vl. stupni se Žádostl

o přiznánĺ nebo navýšeníPnP alespoň na 2 stupeň x 0,5 x částka na lůŽkoden 180 000 Kč/365) x
počet dní provozu 365

Náklady na provoz
PoČet lůŽek (x) dosazen do lineární rovnice y = (-200X + 205 000)/365 x počet dní provozu; kde y jsou
ostatnínáklady na lůŽko zarok, maximálně 195 000 Kč, minimálně 165 000 Kč
Celkové provozní náklady je y * počet lůŽek
Ce|kové optimální náklady jsou součtem nákladů na péčia nákladů na provoz

optimální varianta

Podíl Účelové dotace PK na celkových optimálnĺch nákladech je stanoven na 79 % po odečtení
předpokládaných přĺjmů od uŽivatelů. Příjmy od uŽivatelů jsou stanoveny na 250 Kč/lůŽkoldenza
ubytování a stravu a 200 Kć,llŮŽkolden v průměru za přĺspěvek na péči.
Výpoěet konkrétně
Vstupní Údaj: Počet lůŽek - 164, počet uŽivatelů ve ll., lll. a lV stupni závislosti k 30' 9. 2017 - 156,
počet neobsazených lůŽek - 0, počet nových uŽivatelů (přijatých v obdobĺ od 1.7 do 30' 9. 2017
včetně) bez přiznaného PnP nebo v l. stupni závislosti se ŽádostÍ o přiznání nebo navýšení PnP
alespoň na 2. Stupeň _ 2.

Náklady na péěl
156 * 180 000 = 28 080 000 Kč

0,5 * 2 - 180 000 = 'ĺ80 000 Kč
28 080 000 + 180 000 = 28 260 000 Kč

Náklady na provoz:
(-200X * 164

+ 205 000) = 172200 Kč
164* 172200 =28 240 800 Kč

Ge|kové optimální náklady:

28240 B00

+ 28 260 000 = 56 501 000 Kč
(250 + 200) * 164 * 365 = 26 937 000 Kč
56 501 000 - 26 937 000 = 29 564 000 Kf

optimální varianta:
*

29 564 000 = 23 355 560 Kč
Výše přiznané dotace po zaokrouhlenís přihlédnutím k poŽadavku organizace Kč 15 600 000
0,79
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Výše dotace ve 3' kole: spočtená optimálnívarianta dotace 23 355 560 Kč' poŽadavek organizace
17 600 000 Kč
Častra zbývĄlcí k dofinancovánĺÚčelové dotace: poŽadavek organĺzace 17 600 000 Kč - částka
vyplacená v 'ĺ . kole dotačníhořízení15 600 000 Kč = 2 000 000 Kě
Výše přiznané dotace ve 3. kole po redukci na 93'3% dle disponibilních zdrojů: 1 866 000 Kč

Dotace 2018 celkem ('ĺ. kolo + 3. kolo): 17 466 000 Kč
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