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Skutečná výše úvazků hr.nených a dotace na výkon SPOD a státnflio příspěvku na výkon pěstounské péče v r. 2020

Výše úvasků čevpini z prostředků doset SPOD IÚZ sou » SP VPP (ú213010j
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r 4 Vyje úvazků pracovníků podile)Cckh vyše uvazků

Kalendářní měsíc“ Výše úvazků pracovníků nřnených,kyýkonu SPOD dle zákona Č. vedouc! odboru (ve se na plněni ikolů dle zákona Č. pracovníků hrazená
359/1999 Sb. a vyhlášky Č. 473/ZOflSb. (DncOVSId sulňuKti výši úvalku hrazeného 359/1999 Sb.. oracovn(cl ze státnmo

kvaíIkační afedookiadv k vtkii ooi ‚otukiěvo pracovníka a dotace wow4 nt,oíuIíd kvallflksCnI oředookladn příspěvku na výkon
oodle baštěna Sa flndardů nt, SPD) ‚ocláInfl,o Dr.covnflta pěstounské pUe

referent (koornáta sdo);iii ‘t‘ vedoucí oddělenĚ (.dmkslstratlyni al oncovnídĚ

X.í 2219 3$ O 0,3 O 0,2

. 2-022 3,8 C 0,3 0 0,2

‚2022 3$ O 0,3 O 0,2

iii, 2030 3,8 Q 0,3 C 0,2

IV, 1020 3,8 O 0,3 0 0,2

V. 2020 3,8 0 0,3 0 0,2

VI. 2020 3,8 O 0,3 D 0,2

VII, 2020 3,8 O 0,3 O 0,2

Vílí, 2020 3,8 O 0,3 0 0,2

‘X. 2020 3,8 0 0,3 O 0,2

5.2020 3,8 O 0,3 O 02

5‘. 2020 3,8 O 03 O 0,2

Xi, 1020 3,8 O 0,3 O 0,2

I‘rú‘l‘ 1rný roční úvazek dia

pOl.C í í í í upravit vzorec

podiv toho, kolik mOzků
byly mzdy z dotzce 2020 .

hra lv:‘y) 3,5 O 0,3 0 0,2
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Pruměrny uvazek hrazeny z dotace UZ 13011v roce i t
.

2020 ..i ‘‘

‘uzná mky:

3! JtstlíZr nebyly výdaje daného měsíce ve vyúčtování dotace za rok 2020 zahrnuty, uveďte nehrazeno“. Bude se týkat případně měsíce Xii. 2019. (nebo) XII. 2020. Vzorec upravte

podíL‘ potřeby vašuiío města.

2) Unudit výši všech ünazků zahrnutých v poíotce 5011 vyúčtování dotace za rok 2020. Není třeba zohledňovat ‚krátit D běsně dočasné pracovní neschopnosti, oČm neplacená

‚ulna apud. V měsícI.

3) Vedoucí oddělení SPOD se ve sloupci ‘8‘ uvádí ve výši úvazku odpovídající zapojení do plněni úkolů v agendě SPOD vč. číleni odděleni SPOD.

‘II Vcdoucí odboru se ve sloupci ‘C uvádí ve výší úvazku odpovídající zapojeni do plnění úkolů agendě SPOD vč. řízeni agendy SPOD (je‘lí hrazeno z dotace).

šjVu sloupci ‘0‘ se uvede výše úvazků pracovníků, kteři Se přímo podíejl na plnění úkolů die zflona Č. 359f19995b. a jejlchl ooobnlvýdaje jsou hrazeny z dotace, ale nespíňull

kvaLíikačnl předpoklady pro výkon povolání aocíáinflio pracovníka SPOD podíe kritérIa Sa standardů kvaííty SPO,

6) Ve sluupci “c“ to uvádí výše úvazků pracovníků hrazená ze snátníbo příspěvku na výkon pěstounské péče v roce 2020, přitom tyto úvazky nemohou být zahrnuty ve sloupcích ‘4“
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