DoDATEx c' ĺ KE sMLouvĚ c. osvlĺ 8t2o431
o poskýnutí účelovédotace v dotačnímřlzení na podporu
sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006
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 s Metodikou pro poskytovánĺ (lčelových dotacÍ na podporu
sociálnĺch stužeb poskytovaných podle zákona č' 108/2006 Sb. o soclálnĺch službách, ve znění
pozdějších předpisŮ,

Smluvní stľany:

Poskýovatel:
tel/fax:
lČ:
DIC:
bankovní spojení:
čísloúčtu:
zastoupený:

Pardubický kraj,

Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
1 13, 466 611 220
70892822

466 026

C270892822

Česká spořitelna a.s.
'1643542i0800

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kĘe

(dále jen ,,poskýovatel") na straně jedné

Př'ljemce:
adresa:
tel/fax:
lČ:
DIC:
bankovní spojení:
čísloúčtu:
zastoupený:

Město Ghoceň

Jungmannova 301, 565 15 Choceň

1

00278955

C200278955
Ceská národní banka
94-1192061110710

lng. Janem Ropkem, starostou

(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

t.

Mezi smluvními stranami byla dne 6.4.2018 uzavřena smlouva č. osv/18i20431 o poskýnutí
účelovédotace v dotačnímřízení na podporu sociálních sluŽeb poskýovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních slużbách (dále jen ,,smlouva"). Smluvnístrany se dohodly na následující

změně výše uvedené smlouvy:

ĺ) clánek l', odst. 7 novézní:
SociálnísluŽba dle článku l. odst'

3 písm. a) této smlouvy bude poskýována v rozsahu:
a) Kvantitativní (ldaje závisté na celkové míře naplněnĺ rozpočtu (edná se o 80 % pŕíp'95 % atd. (dle
typu sluŽby) údajůpouŽitých pro výpočet); minimálně í 080 hodin přímé péć,eza kalendářní rok
b) Kvantitativní (ldaje nezávislé na celkové míře naplnění rozpočtu: nejsou
c) Kapacita pobytových služeb dle S48, 49, 50 a 52; neuvádí se
2novězni
Účebvá dotace se poskýuje v celkové maximální výši 547 000 Kě (slovy: pět set čtyřicet sedm tisíc

2) Článek ll., odst.

korun českých).

Postup stanovení výše dotace je uveden v příloze ě.1, která je nedílnou souěástí této smlouvy'

3) Mění se příloha č. 1 - Postup stanovení výše dotace a to dle níŽe přiloŽeného znění.
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1)
2)
3)

4)
5)
6)

lt.

ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnostiokamżikem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
Dodatek č' 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemŽ všechny mají platnost originálu akaŽdá ze
smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení.
Smluvní 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
připojuj í své vlastnoručnípodpisy.
Právníjednání byĺo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16. 10.2o18
a schváleno usnesením zĺ265118.
Právní jednání bylo p-rpjednáno na jednání Rady/Zastupitelstva obce ane /!'//' '?'l'(ł a schváleno

usnesením*łz ł'ł'Ĺ./lĺl łn f

?7

11,

/l,ł

2010

V Pardubicích dne

dne

JUDr. Martin Netolický' Ph
hejtman Pardubického

/5

lng. Jan Ropek

starosta

ĺJú)
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łĺll

/a2

Příloha č.'ĺ: Postup stanovení výše dotace
Zařízení sociální péčeChoceň ,lD 7116643

Vstupní údaje: plánovaný počet hodin přímépéče,podíl pracovníků na HPP
pracovníkůna DPP (zohledňuje se, pokud je větší neŽ 5 %)

a DPC a

podíl

Celkové optimální náklady na službu tvoří součet mzdových nákladů na jednotlivé pracovníky
v sociálních sluŽbách včetně dohod o provedení práce; mzdových nákladů ostatních pracovníků
(zahrnující i sociální pracovníky) a provozních nákladů. Podíl přímépráce pracovníka v sociálních
sluŽbách je 60 %. Podíl ostatních pracovníkŮ je 25 % na celkovém počtu pracovníků. Podíl ostatních
nákladů je 30 % na celkových nákladech.

Mzdové náklady na pracovníky v sociálních službách
Počet hodin přímépéče/ 0,6 = potřebný fond pracovnĺ doby pracovníkův sociálních sluŽbách
Potřebný fond pracovní doby pracovníků v sociálních sluŽbách l 1736 (ročnípracovní fond) = počet
úvazkůpracovníkův sociálnĺch sluŽbách (zaokr. na 0,05 nahoru)
Počet úvazkůpracovníků v sociálních sluŽbách na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní
činnosti x 350 000 Kč + počet úvazkůpracovníků v přímé péčina dohodu o provedení práce x 275
000 Kě

Mzdové náklady ostatních pracovníků
(počet úvazkůpracovníkův sociálních sluŽbách x25175, zaokrouhlený na 0,05 nahoru) x 460 000 Kč
Provozní náklady
(Mzdové náklady

+

mzdové náklady na ostatní pracovníky) x30ĺ70

Celkové optimální náklady tvoří součet mzdových nákladů, mzdových nákladů ostatních pracovníků a
provozních nákladů.
Koeficient územnídojezdnosti (dle poŽadavků Pk z hlediska zajištěnísluŽby v konkrétnímúzemí)
Celkové optimální náklady se násobí koeficientem územnídojezdnosti a to:

- v případě, Že služba garantuje zajištěnípéčevýhradně v místě poskýovánĺ sluŽby (dle
1,05 - v případě, Že sluŽba garantuje zajištění péčev místě poskýování sluŽby a maximálně 10
dalšíchobcĺch uvedených v registru
1,1 - v případě, Že sluŽba garantuje zajištění péčev místě poskýování sluŽby a ve vĺce neŽ 10
1,0

registrace)

dalších obcích uvedených v registru

obcí se rozumí územnícelek ve smyslu $ 'ĺ zákona č,. 12812000 Sb., obecní zřízení, kteý je Vymezen
hranicí územíobce. obec můŽe mít jedno nebo více katastrálních územía můŽe se členit na části.
Pro účelyurčeníkoeficientu dojezdnosti je za obec-povaŽováno vŽdy celé územíobce, části obce
(městské části místníěásti apod.) se nezohledňují. Zadatel je povinen uvádět pouze názvy obcí ve
smyslu S 1 a S 27 odst' 1zákona č. 12812000 sb.
optimální náklady jsou zaokrouhleny na 1 000 nahoru

optimální varianta:
Podíl účelovédotace PK na celkových optimálních nákladech je stanoven na 60 % po odečtení
předpokládaných přĺjmůod uŽivatelů. Příjmy od uŽivatelů jsou stanoveny na 60 Kč/hod přímépéče.

celková výše dotace je stanovena na úrovni optimální varianty dotace' příp. upravena v souladu
s poŽadavkem organizace. Zaokrouhleno na

í 000 Kč.
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Výpočet konkrétně:
Výše přiznané dotace v

1. kole: 376 000 Kč
Vstupní údaje: 1 350 hodin přímépéče;poměr pracovníkůna HPP 100

územnídojezdnosti 1,05

% a

DPP 0

%; koeficient

Mzdové náklady na pracovníky v soc. službách:
1 350/0'6 = 2 250 hodin

-

potřebný pracovní fond

2 250 11 736 = 1,296 zaokr. 1,3 - úvazku pracovníkův sociálních sluŽbách
1,3 * 350 000 = 455 000 Kč

Mzdové náklady ostatních pracovníků:
Podíl ostatnÍch pracovníků= í,3 * 25175 = 0,433 zaokr.0,45
0,45 - 460 000 = 207 000 Kč
Provozní náklady:
(455 0000 + 207 000) * 30170 = 283714 Kč,

optimální náklady:

207 000 + 283714 = 945714 Kč,
Navýšení celkových optimálních nákladů o koeficient dojezdnosti
945714 * 1,05 = 992 999 Kč zaokr. 993 000 Kč

455 000

+

celkové optimální náklady: 993 000 Kč
optimální varianta:
0'6 - (993 000 -60 - 1 350) = 547 200Kč,zaokr.547 000 Kč
Výše přiznané dotace ve 2. kole: přepočtená částka dotace ve 2. kole dotačníhořízení
547 000 Kč - částka vyplacená v 1 . kole dotačníhořízení376 000 Kč = 17í 000 Kč
Dotace 20'ĺ8 celkem (1. kolo

+

2. kolo): 547 000 Kč
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