MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 4. 2017

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor školství a sociálních věcí

Zpracoval:

Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Jana Černá, referent odboru školství a sociálních věcí

Název bodu:

Projekt Hledáme své kořeny přírodní i kulturní

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
předfinancování projektu "Hledáme své kořeny přírodní i kulturní", a to formou návratné
finanční výpomoci ve výši 225 479,- Kč. Uvedený projekt bude následně financován z dotace
- Program Interreg V-A Česká republika – Polsko, kdy podaná žádost o dotaci byla
schválena
2. schvaluje/neschvaluje
uzavření Partnerské smlouvy o spolupráci a předfinancování projektu "Hledáme své kořeny
přírodní i kulturní" uzavřenou mezi Městem Hranice a Hranickou rozvojovou agenturou, z.s. v
předloženém znění uvedeném v příloze důvodové zprávy
3. pověřuje
starostu města podpisem partnerské smlouvy uvedené v bodě 2) usnesení
4. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd.§ 3113 pol. 5622 orj. 02 org. 20 00000 00 0000 + 225 479,- Kč
b) odd.§ 6399 pol. 5901 orj. 16 org. 70 00000 00 0000 - 225 479,- Kč
ad a) návratná finanční výpomoc Hranické rozvojové agentuře, z. s.
ad b) snížení rezervy
Předcházející usnesení ve věci:
1516/2017 - RM 47 ze dne 11. 4. 2017

Důvodová zpráva:
Rada města svým usnesením 1516/2017 - RM 47 ze dne 11. 4. 2017 doporučila
zastupitelstvu města schválit předfinancování projektu "Hledáme své kořeny přírodní i
kulturní", a to formou návratné finanční výpomoci na základě uzavření Partnerské smlouvy o
spolupráci a předfinancování projektu uzavřené mezi Městem Hranice a Hranickou
rozvojovou agenturou, z.s. na základě této důvodové zprávy:
Hranická rozvojová agentura, z.s. se po dohodě ředitelů škol z obcí Bělotín, Střítež nad
Ludinou, Hustopeče nad Bečvou a ZŠ Hranice, 1. máje na české straně a gymnázia a dvou
základních škol v polském městě Kolonowskie stala vedoucím partnerem v projektu
„Hledáme své kořeny přírodní i kulturní“ a připravila žádost o dotaci v rámci Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Žadatelem o dotaci je Hranická rozvojová agentura, z.s. Žádost o dotaci byla podána v
červnu 2016. V lednu 2017 přišlo oznámení, že žádost byla podpořena.
Celkové náklady projektu činí 62 800 EUR, což je 1 696 856,- Kč.
Aktivity Hranické školy popsané v příloze č. 2 činí celkem 292 543,- Kč.
Spolufinancování partnery je 15 %, což v případě hranické školy činí 43 881,- Kč, které
budou hrazeny z provozních nákladů do projektu zapojené Základní školy Hranice, 1. máje,
příspěvková organizace. Její zapojení do projektu bylo schváleno usnesením Rady města
Hranic 1383/2017 - RM 43 ze dne 17. 1. 2017.
Náklady na předfinancování hranické školy do doby úhrady první a následujících plateb činí
dle rozpočtu na jednotlivé partnery 225 479,- Kč, jak je uvedeno níže v tabulce zdroje
financování projektu.
Vedoucí partner Hranická rozvojová agentura, z. s. požádala město Hranice o
předfinancování aktivit hranické školy formou návratné finanční výpomoci v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a předložila Partnerskou smlouvu, která je přílohou č. 1 důvodové
zprávy. Návratná finanční výpomoc bude městu Hranice vrácena do 30. 06. 2019.
Stručný popis projektu „ Hledáme své kořeny přírodní i kulturní“
Termín realizace: 1. 3. 2017 – 31. 10. 2018
Celkový rozpočet aktivit české strany: 62 800 EUR, což je 1 696 856 Kč včetně mzdových
nákladů na manažera projektu.
Spolupráce škol při těchto aktivitách:
ZŠ 1. máje Hranice – Vytvořme společný znak projektu (rukodělná výroba, geokešing)
ZŠ Bělotín - Objevujeme přírodu a její dary (tradiční zemědělství, uchovávání potravin,
geokešing, rukodělná výroba)
ZŠ Hustopeče nad Bečvou - Ochutnejme a poznejme své tradiční produkty (exkurze u
zpracovatelů tradičních produktů, představení tradičních jídel)
ZŠ Střítež nad Ludinou - Sportovní den (tradiční i netradiční sportovní aktivity a klání)
Veřejné Gymnázium v Kolonowskie - Tancujme a pějme česko-polsky (festival lidových
tanců a písní, exkurze do Muzea lidové architektury)
Veřejná základní škola v Kolonowskie - Chuť tradice (představení tradičních slezských
jídel, představení dobového stolování, workshop carvingu (vyřezávání ovoce a zeleniny),
bude vytvořena Kuchařka tradičních jídel)
Veřejná základní škola Staniszcze Wielkie – Kolonowskie - Poznejme svou historii a
tradice (aktivita bude spojena s vánočními svátky – představení Živého betlému, tradiční
rukodělné dílny)
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Cílem projektu je poskytovat široký záběr aktivit od poznání historie a tradic, přes rozvoj
sportovních a technických dovedností až po podporu zdravého životního stylu a
environmentálního cítění. To vše z pohledu českých a polských škol a jejich žáků. Díky
projektu dojde k předávání dobré praxe a přenesení do aktivit partnerských škol, které tyto
aktivity dříve nevykonávaly, či je vykonávaly jinak.
Zdroje financování projektu:
Spolufinancování (15% ze způsobilých výdajů) i předfinancování projektu budou financovat
obce, zřizovatelé zapojených škol. Systém financování projektu je postaven na proplacení
skutečně vynaložených prostředků, na základě monitorovacích zpráv se žádostí o platbu.
Schválení těchto žádostí o platbu probíhá přibližně půl roku a poté dojde k proplacení
požadované částky (85%) za monitorované období.
Projekt realizuje Hranická rozvojová agentura, která má již několik úspěšných zkušeností s
takto financovanými projekty. Jelikož je agentura zájmovým sdružením, které nemá dostatek
vlastních prostředků na jeho předfinancování, žádá proto zřizovatele do projektu zapojených
škol o návratnou finanční výpomoc na předfinancování projektu v celkové výši 944 358 Kč
takto:
Partner

HRA, z. s.
Hranice
Bělotín
Hustopeče n. Beč.
Střítež n. Lud.
Celkem na projekt
na české straně

Aktivity
partnerů
celkem
v Kč

525 866
292 543
287 033
297 220
294 194
1 696 856

Finanční Dotace 85
z toho:
spoluúčast
%
předpartnera
celkem financování
15 %
v Kč
partnerů
v Kč
v Kč
78 885 446 987
43 881 248 662
43 053 243 978
44 584 252 637
44 127 250 065
254 527 1 442 329

0
225 479
262 147
212 459
244 273
944 358

z toho:
zbylá část
dotace
na základě
plateb
v Kč
410 648
23 183
18 167
40 180
5 793
497 971

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Mgr. Dagmar Chmelařová

19. 4. 2017

Bez připomínek

Mgr. Ivo Lesák

19. 4. 2017

Bez připomínek

Výsledek

Přílohy:
Příloha č. 1 Partnerská smlouva_Hledáme své kořeny_Hranice.doc
Příloha č. 2 Rozpočet Hranice.xlsx
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Partnerská smlouva
o spolupráci a financování projektu
Hranická rozvojová agentura, z. s.
zastoupená Michaelou Škrobánkovou, ředitelkou sdružení
Sídlo: Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
IČO: 75122243
číslo účtu: 1896968309/0800
dále jen „Vedoucí partner“
a
Město Hranice
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou města
Sídlo: Městský úřad, Pernštejnské náměstí č. 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
číslo účtu: 19 – 1320831/0100
dále jen „Partner“
společně také „Smluvní strany“

PREAMBULE
Hranická rozvojová agentura, z.s. se po dohodě ředitelů škol z obcí Bělotín, Střítež nad
Ludinou, Hustopeče nad Bečvou a ZŠ Hranice, 1. máje stala Vedoucím partnerem v projektu
„Hledáme své kořeny přírodní i kulturní“ a připravila žádost o dotaci v rámci Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Žadatelem o dotaci je Hranická rozvojová agentura, z.s. Žádost o dotaci byla podána
v červnu 2016. V lednu 2017 přišlo oznámení, že žádost byla podpořena.
Z důvodu, že financování projektu probíhá ex-post, požádal Vedoucí partner Město Hranice
o předfinancování ve výši 225.479,- Kč.
Spolufinancování projektu ve výši 43.881,- Kč bude hrazeno z provozních nákladů do
projektu zapojené Základní školy Hranice, 1. máje, příspěvková organizace. Její zapojení do
projektu bylo schváleno usnesením Rady města Hranic 1383/2017 - RM 43 ze dne 17. 1.
2017.

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Účelem této partnerské smlouvy je vymezení spolupráce a dále vymezení souvisejících
práv a povinností při spolupráci na projektu nazvaném „Hledáme své kořeny přírodní i
kulturní“ (dále jen „Projekt“).
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2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu financování Projektu ex post, poskytne Partner
návratnou finanční výpomoc Vedoucímu partnerovi ve výši 225.479,- Kč, slovy:
Dvěstědvacetpěttisícčtyřistasedmdesátdevětkorun českých, schválené Usnesením
Zastupitelstva města Hranic č. ………………….ZM………….ze dne ……... Partner se
zavazuje vyplatit návratnou finanční výpomoc na účet Vedoucího partnera č.
1896968309/0800 do 30 dnů po předložení dokladu Vedoucího partnera o schválení
poskytnutí dotace z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

II.
ZÁVAZKY A POVINNOSTI VEDOUCÍHO PARTNERA
1. Vedoucí partner realizuje svým jménem žádost o dotaci na předmětném Projektu a
zavazuje se dále tímto bezodkladně informovat Partnera o přidělení dotace, a to
předložením kopie Registračního listu, Rozhodnutím o poskytnutí dotace nebo jiného
dokladu o přiznání dotace na projekt.
2. Vedoucí partner nese plnou odpovědnost za celkovou realizaci Projektu, finanční
vypořádání dotace, administraci projektu a plnění účelu poskytnuté dotace dle podmínek
poskytovatele dotace a příslušných Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
3. Vedoucí partner bude okamžitě informovat Partnera o jakékoli skutečnosti, která má vliv
na realizaci Projektu. Dle pravidel programu bude Vedoucí partner předkládat průběžné
zprávy o realizaci Projektu.
4. Vedoucí partner se zavazuje vést celé financování Projektu na svém bankovním účtu,
číslo: 1896968309/0800, vedený v CZK u České spořitelny Hranice. Pro účely přijímání
dotace a převodu příslušných částí dotace dalším partnerům Projektu, je Vedoucí partner
povinen vést účet v měně EUR, který je také zřízen u České spořitelny Hranice.
5. Vedoucí partner se zavazuje v případech, kdy Projekt nebude z jakýchkoliv důvodů
realizován nebo dokončen, neprodleně vrátit poskytnuté finanční prostředky v celkové
výši 225.479,- Kč na účet Partnera č. 19 – 1320831/0100.
6. Vedoucí partner se zavazuje používat poskytnutou návratnou finanční výpomoc pouze
pro účely předfinancování projektu „Hledáme své kořeny přírodní i kulturní“.
7. Po realizaci Projektu vrátí Vedoucí partner částku 225.479,- Kč na účet Partnera č. 19 –
1320831/0100 ve lhůtě do 30 dnů od proplacení poslední žádosti o platbu, nejpozději
však do 30.06.2019.
8. V případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací vrátit poskytovateli návratné
finanční výpomoci (Partnerovi) na účet č. 19-1320831/0100 návratnou finanční výpomoc
v celé výši ve lhůtě určené Partnerem.
9. Vést řádnou a průkaznou evidenci čerpání finančních prostředků a umožnit orgánům
města kontrolu správnosti použití poskytnutých finančních prostředků.
III.
POVINNOSTI PARTNERA
1. Partner se tímto zavazuje podílet se na spolupráci a předfinancování Projektu formou
návratné finanční výpomoci, jak je uvedeno v článku I. této Smlouvy.
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IV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou nebo odstoupením smluvních stran.
2. Partner je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Vedoucí partner poruší některou
z povinností stanovenou v čl. II.
3. Vedoucí partner je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Partner poruší povinnost
stanovenou v čl. III této smlouvy.
4. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného projevu vůle o odstoupení.
V písemném projevu vůle musí být uveden důvod odstoupení.
5. Smluvní strany se zavazují řešit nepředvídané situace především jednáním a popřípadě
úpravou smlouvy prostřednictvím dodatku.
6. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména příslušnými ustanoveními zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, především ust. §10a.
7. Za neoprávněné použití finančních prostředků bude Partner postupovat v souladu s ust.
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.
V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Veškeré změny této Smlouvy musí být
vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními
stranami.
2. Tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinně zveřejněna Partnerem v Registru smluv.
3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Hranic
Usnesením č. ………………… ze dne ……………….
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, že smlouva
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Hranicích dne

V Hranicích dne

……………………………………
Hranická rozvojová agentura, z.s.
Michaela Škrobánková, ředitelka

………………………………
Město Hranice
Jiří Kudláček, starosta
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finance
Společné setkání v Hranicích
1 noc ubytování účastníků polských škol
Strava účastníků polských škol
Strava účastníků z českých škol
Doprovodný program
3 dvoudenní zájezdy do Polska
GPS navigace (10 ks x 236,4 EUR)
Dílenské nástroje a nářadí pro výrobu znaku
projektu celkem 545 EUR
Materiál pro aktivitu 4 (nákup materiálu pro
dílny, nákup materiálu pro geokešink –
výroba kešek) celkem 364 EUR
Kroje

Celkem

Spolufin
15 %

Dotace
85 %

z toho
předfin

z toho
dle
plateb

17563
18914
2702
2702
14180
63875

2 634
2 837
405
405
2 127
9 581

14 929
16 077
2 297
2 297
12 053
54 294

17 563
18 914
2 702
2 702
14 180
63 875

0
0
0
0
0
0

14726

2 209

12 517

14 726

0

9847

1 477

8 370

9 847

0

24567

3 685

20 882

1 134

19 748

14 145

80 155

78 095

2 060

592
3 783
43 881

3 355
21 437
248 662

521
1 220
225 479

71
1 304
23 183

Dohody o provedení práce pro zaměstnance 94300
škol
3947
Publicita - trička, náramky, inzerce
25220
kancelářské a administrativní výdaje
292 543
CELKEM
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