MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 11. 2019

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval:

Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Bc. Kateřina Šváčková, referentka odboru školství, kultury a
tělovýchovy

Název bodu:

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace v oblasti vzdělávání

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. nedoporučuje/doporučuje
poskytnutí dotace POST BELLUM, o.p.s., IČO: 26548526, se sídlem Štěpánská61, Praha
110 00, na Příběhy našich sousedů Hranice ve výši .......... Kč, dle důvodové zprávy
T: 12. 12. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
2. nedoporučuje/doporučuje
schválit rozpočtové opatření:
a) odd. § 3299
pol. 5229
b) odd. § 4357
pol. 5901

orj. 05 ORG 20 00000 00 3300
orj. 20 ORG 20 00000 00 0380

+ ............ Kč
- ............ Kč

ad a) dotace v oblasti vzdělávání ostatním nevýdělečným organizacím
ad b) snížení rezervy pro Domov seniorů Hranice v roce 2019
dle důvodové zprávy
T: 12. 12. 2019
O: Ing. Vladimír Zemek
3. nedoporučuje/doporučuje
schválit smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Hranice a POST BELLUM, o.p.s., IČO:
26548526, se sídlem Štěpánská 61, Praha 110 00, v předloženém znění uvedeném v příloze
důvodové zprávy

4. pověřuje/nepověřuje
starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace POST BELLUM, o.p.s.,
dle důvodové zprávy
T: 12. 12. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina

Předcházející usnesení ve věci:
717/2019 - RM 24 ze dne 4. 11. 2019
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Důvodová zpráva:
Město Hranice obdrželo žádost POST BELLUM, o.p.s. o dotaci na projekt Příběhy našich
sousedů Hranice ve výši 103 360 Kč na úhradu nákladů spojených se zapojením do projektu
(příloha č. 1).
Žádost o poskytnutí dotace je určena na úhradu dohod o provedení práce (dále jen DPP)
hlavního koordinátora (metodika projektu, kontrola vedení projektu), DPP regionálního
koordinátora (vedení projektu, školení pedagogů, koordinace činností, produkční činnost),
DPP pedagogů, provozní náklady POST BELLUM (kancelářské potřeby, poštovné, hovorné),
technická podpora (workshopy ve studiu Českého Rozhlasu, video workshopy, skenování
fotografií a archivní dokumentace), editace zvuku a videa (zpracování příběhů pro portál
Paměť národa) a slavnostní prezentace žákovských výstupů – propagace projektu (návrh a
tisk pozvánek a plakátů, pronájem prostor a techniky, služby PR, občerstvení, květiny pro
pamětníky).
Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky
sedmých až devátých tříd základních škol. Ti se za doprovodu svých učitelů a pracovníků
organizace Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními
dokumentaristy.
Žáci během půl roku vyzpovídají pamětníka ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky,
digitalizují fotografie, prozkoumají archivy a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní nebo
psanou reportáž či dokument o jeho životě. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří
prezentaci pro spolužáky. Pro žáky, kteří se rozhodnou natáčet pamětníka na video záznam,
uspořádáme video workshop, ve kterém se naučí základům pořízení kvalitní audiovizuální
nahrávky pamětníka a získají vhodné tipy pro střih video reportáže. Rozhlasovou reportáž
pomohou týmům vytvořit profesionální rozhlasoví redaktoři. Výběr pamětníků proběhne ve
spolupráci s městem Hranice a s organizacemi, které tyto osobnosti případně sdružují.
Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci zábavnou formou dozvědí nejen mnoho
ze života osobností z regionu a z moderních dějin, ale především se naučí aktivně
zpracovávat získané informace a předávat je ostatním. Projekt učí děti pracovat v týmu,
získávají tak důležité dovednosti pro budoucí uplatnění. Projekt je zakončen slavnostní
prezentací všech projektů před veřejností a odbornou porotou, na které žákovské týmy
soutěží o nejlépe zpracovaný a představený příběh. Žákovská zpracování pamětnických
příběhů
jsou
navíc
prezentována
na
internetové
stránce
projektu
www.pribehynasichsousedu.cz, stejně jako v mezinárodním internetovém archivu vzpomínek
Paměť národa na www.pametnaroda.cz. Tyto výstupy přispívají k prezentaci města jako
odpovědného vůči svým starším spoluobčanům. Zároveň umožňují společná setkávání a
sdílení zkušeností nejmladší a nejstarší generace.
Na realizaci projektu Příběhy našich sousedů se budou podílet 4 základní školy, zřizované
městem Hranice.
Na základě motivačních hodin ve školách, kde byl projekt organizaci představen, by mohlo
vzniknout 6 žákovských týmů:
- ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, p.o. - 1 žákovský tým,
- ZŠ Hranice, Tř. 1. máje, p.o. - 2 žákovské týmy,
- ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, p.o. - 2 žákovské týmy,
- ZŠ Hranice, p.o. (Drahotuše) - 1 žákovský tým.
Ředitelé základních škol souhlasí s navrhovanými počty žákovských týmů a zapojením do
projektu.
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Předložená žádost o poskytnutí dotace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Financování mimořádné dotace je navrženo z rezervy Domova seniorů Hranice na rok 2019
ve výši 5 600 000 Kč, která byla určena na dofinancování v případě nižší dotace od MPSV. V
současné době činí zůstatek rezervy 1 587 000 Kč (bylo již čerpáno na zvýšení příspěvku na
provoz Domova seniorů Hranice ve výši 1 400 000 Kč, zvýšení příspěvku na provoz
Městských kulturních zařízení ve výši 600 000 Kč, na služby externího energetika ve výši
463 000 Kč, mimořádnou dotaci TJ Sokolu Ústí na provoz cyklobusu ve výši 50 000 Kč, 900
000 Kč na opravu havarijního stavu střechy Školní jídelny, 100 000 Kč na mimořádnou dotaci
DDM Hranice na Mistrovství Evropy mažoretek 2019, Itálie, 350 000 Kč na venkovní učebnu
při ZŠ Tř. 1. máje a mimořádná dotace 150 000 Kč na provoz psího útulku).
Zastupitelstvu města je předložena ke schválení vzorová smlouva (příloha č. 2)
konzultována s JUDr. Danou Hlavinkovou, právní oddělení.
Rada města na základě svého usnesení 717/2019 - RM 24 ze dne 4. 11. 2019
nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace POST BELLUM, o.p.s., IČO:
26548526, se sídlem Štěpánská61, Praha 110 00, na akci Příběhy našich sousedů Hranice.
Rada města doporučuje, aby žadatel požádal o poskytnutí dotace v rámci řádného
dotačního řízení na rok 2020 pro oblast vzdělávání z důvodu nedostatku finančních
prostředků.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)
Ing. Petra Birnbaumová,
finanční odbor
PhDr. Vladimír Juračka, 1.
místostarosta
JUDr. Dana Hlavinková,
právní oddělení

Dne

Výsledek

24. 10. 2019

Bez připomínek

7. 11. 2019

Bez připomínek

23. 10. 2019

Bez připomínek

Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace POST BELLUM - Příbehy našich sousedů.doc
Příloha č. 1 - popis projektu.pdf
Příloha č. 2 - 01-2019194 - POST BELLUM, o.p.s. - Příběhy našich sousedů.doc
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QF-OŠKT-05
Žádost o poskytnutí dotace - grantu na akci
v rámci Grantového programu města Hranic pro období ….
1. Grantová oblast dle Grantového programu bod 1.:
1.1.3. Oblast vzdělávání………………………………………………………………………..
2. Název projektu: Příběhy našich sousedů Hranice
3. Identifikace uchazeče o grant
Vyplní fyzická osoba:
Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Trvalý pobyt, PSČ
Telefon/fax/e-mail
IČO:
č. účtu:
Podniká jako FO na
základě:*
Pod obchodním jménem:*
Předmět podnikání:*
Místo podnikání:*
* řádky označené hvězdičkou vyplní pouze FO podnikající

u peněž. ústavu:

Vyplní právnická osoba:
Název nebo obchodní firma POST BELLUM, o.p.s.
Organizačně právní forma
Sídlo, PSČ
Telefon/fax/e-mail

Obecně prospěšná
společnost
Štěpánská 61, Praha 11000
info@postbellum.c
z
u

IČO: 26548526
č. účtu: 51-1707230277/0100 / 10
peněž. ústavu:
Předmět podnikání:
( u obchodní činnosti )
Cíl činnosti:
realizace projektů dokumentujících historické fenomény
(u spolků, nadací,
příspěvkových organizací
apod.)
Registrace ve veřejném rejstříku dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob, v platném znění.
- vedeného u: Úřad městské části Praha 1 | 21. 3. 2014
- spisová značka:
Statutární zástupce oprávněný jednat jménem právnické osoby včetně funkce:
Mikuláš Kroupa, ředitel
Identifikace statutárního zástupce nebo jiné osoby zastupující právnickou osobu s uvedením
právního důvodu zastoupení (např. plná moc):
Jméno a příjmení: Martin Petrtýl
Datum narození:
Právní důvod zastoupení: Plná moc
Identifikace osob s podílem v této právnické osobě:
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Identifikace osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl a výše tohoto podílu:
4. Kontaktní osoba - vyplní fyzická i právnická osoba:
Jméno kontaktní osoby: Petr Zavadil
Adresa kontaktní osoby
Telefon/fax:
Nedílnou součástí žádosti jsou přílohy dle článku 5.3.2. Grantového programu.
5. Čestné prohlášení
Prohlašuji, že uvedené údaje a doložené doklady, včetně těch, které jsou již v evidenci
příslušného odboru dle článku 5.3.2 Grantového programu, jsou úplné
a pravdivé. Správnost dokladů v evidenci příslušného odboru jsem odsouhlasil.
Zavazuji se respektovat zásady „Grantového programu města Hranic“.
6. Prohlášení o bezdlužnosti
Prohlašuji na svou čest, že POST BELLUM, o.p.s. (název), IČ: 26548526, se sídlem
Štěpánská 61, Praha 11000 nemá neuhrazené závazky, ani jiné nedoplatky vůči státnímu
rozpočtu, včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám,
Olomouckému kraji, svazku obcí (mikroregionu) a městu Hranice včetně jím zřizovaných
organizací.
Jsem seznámen s tím, že pokud by byly uváděné skutečnosti nepravdivé, budu čelit všem
následným postupům v souladu se zákony ČR, zejména povinnosti vrátit poskytnutý
příspěvek včetně penále.
V Hranicích dne: 13. 8. 2019
Podpis fyzické os. / osoby zastupující žadatele (v případě zastoupení na základě plné moci bude
přiložena plná moc): …………………….

1. Grantová oblast dle článku 1. Grantového programu:
1.1.3. Oblast vzdělávání ……………………………………………………………..
2. Název projektu
Příběhy našich sousedů Hranice na Moravě ……………………………………………………
3. Termín realizace (rámcový časový plán, doba, v níž má být dosaženo účelu grantu):
Září 2019 – březen 2020
4. Účel, na který žadatel chce grant použít:
Odůvodnění žádosti o grant:
Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky
sedmých až devátých tříd. Ti se za doprovodu svých učitelů a pracovníků organizace Post
Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Žáci během půl
roku vyzpovídají pamětníka ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky, digitalizují fotografie,
prozkoumají archivy a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument
o jeho životě. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky. Pro žáky,
kteří se rozhodnou natáčet pamětníka na video záznam, uspořádáme video workshop, ve
kterém se naučí základům pořízení kvalitní audiovizuální nahrávky pamětníka a získají vhodné
tipy pro střih video reportáže. Rozhlasovou reportáž pomohou týmům vytvořit profesionální
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rozhlasoví redaktoři. Výběr pamětníků probíhá ve spolupráci s radnicí města Hranice a s
organizacemi, které tyto osobnosti sdružují.
Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci zábavnou formou dozvědí nejen mnoho ze
života osobností z regionu a z moderních dějin, ale především se naučí aktivně zpracovávat
získané informace a předávat je ostatním. Projekt učí děti pracovat v týmu, získávají tak důležité
dovednosti pro budoucí uplatnění.
Projekt je zakončen slavnostní prezentací všech projektů před veřejností a odbornou porotou, na
které žákovské týmy soutěží o nejlépe zpracovaný a představený příběh. Žákovská zpracování
pamětnických příběhů jsou navíc prezentována na internetové stránce projektu
www.pribehynasichsousedu.cz, stejně jako v mezinárodním internetovém archivu vzpomínek
Paměť národa na www.pametnaroda.cz. Tyto výstupy přispívají k prezentaci města jako
odpovědného vůči svým starším spoluobčanům. Zároveň umožňují společná setkávání a sdílení
zkušeností nejmladší a nejstarší generace.
Charakteristika projektu včetně předběžných propozic nebo scénáře:
Účelem použití dotace je realizace projektu Příběhy našich sousedů na čtyřech základních
školách (min. 6 žákovských týmů), jejichž zřizovatelem je město Hranice.

Aktuální situace projektu na Hranicku:
V současné době máme za sebou motivační hodiny ve školách na Hranicku, abychom zjistili
zájem žáků o zapojení do projektu. Během září 2019 jsme navštívili tři Základní školy
v Hranicích, a to ZŠ Struhlovsko, ZŠ 1. máje a ZŠ Šromotovo a jednu Základní školu
v Drahotuších. V motivačních hodinách jsme žákům i pedagogům představili projekt Příběhy
našich sousedů a všichni také shlédli několik ukázek již vzniklých výstupů pamětnických příběhů
z jiných měst. Celkem žáci na všech školách vytvořili 6 týmů. Na ZŠ Šromotovo jsou to 2
týmy, na ZŠ 1. máje 2 týmy, na ZŠ Struhlovsko 1 tým a na ZŠ Drahotuše 1 tým. Na základní
škole v Drahotuších byl zájem dětí vytvořit 2 týmy, ale nakonec jsme se domluvili na spojení do
jedné skupinky a vytvoření týmu jednoho. Většina vytvořených týmů už má představu
o konkrétních pamětnících, které by mohli v projektu Příběhy našich sousedů oslovit
a představit široké veřejnosti.
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5. Rozpočet projektu
A – VÝDAJE – CELKEM
Materiál

129.200,-….…………….
……………………………

Nájmy, půjčovné

……………………………

Doprava

……………………………

Ubytování

……………………………

Stravování účastníků

……………………………

Honoráře

……………………………

Reklama a propagace

……………………………

Odměny porotám, rozhodčím

……………………………

Odměny pořadatelům (DPP)

pedagogové – 24.000,-……………………………

Odměny a ceny účastníkům

……………………………

Ostatní služby – ……………

Hlavní koordinátor – 15.400,-, regionální

koordinátor – 49.000, cestovné 5.100, provozní náklady – 14.700,- editace zvuku a videa
6.000,-, technická podpora – 6.000,-, slavnostní prezentace žákovských výstupů 9.000,(detailní rozpočet v příloze)……………………………
Jiné nespecifikované výdaje (investiční výdaje a výdaje na opravy v oblastech kultury
a tělovýchovy) – rozveďte

B – PŘÍJMY – CELKEM (min. 20% z celkových výdajů)

25 840 ,-

Vstupné

……………………………

Startovné, příspěvek účastníků

……………………………

Příspěvky spolupořadatelů

……………………………

Reklama, sponzorské dary

……………………………

Jiné příspěvky a dotace

……………………………

Vlastní zdroje krytí

25,840,-

Ostatní příjmy – rozveďte

……………………………

C – POŽADOVANÁ VÝŠE GRANTU v Kč
(max. 80% z celkových výdajů)

103.360,-
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tj.: 80 % z celkových výdajů
6. Využití grantu (které konkrétní položky rozpočtu budou z grantu hrazeny):
DPP hlavního koordinátora (metodika projektu, kontrola vedení projektu), DPP regionálního
koordinátora (vedení projektu, školení pedagogů, koordinace činností, produkční činnost), DPP
pedagogů, Provozní náklady POST BELLUM (kancelářské potřeby, poštovné, hovorné),
Technická podpora (workshopy ve studiu ČRo, videoworshopy, skenování fotografií a archivní
dokumentace), Editace zvuku a videa (zpracování příběhů pro portál Paměť národa)
a Slavnostní prezentace žákovských výstupů – propagace projektu (návrh a tisk pozvánek
a plakátů, pronájem prostor a techniky, služby PR, občerstvení, květiny pro pamětníky).
7. U opakovaných akcí doložit počet účastníků z minulých let
8. Seznam příloh žádosti dle článku 5.3.2. Grantového programu:

 Kopie dokladu o právní subjektivitě uchazeče
 Výpis z veřejného rejstříku dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících





právnických a fyzických osob, v platném znění
Kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce v souladu s dokladem o
právní subjektivitě uchazeče
Kopie smlouvy o založení bankovního účtu
Charakteristika projektu včetně předběžných propozic
Plná moc k zastupování žadatele

V Hranicích dne: 13. 8. 2019
Podpis fyzické os. / osoby zastupující žadatele: …………………….
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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování mimořádné dotace na akci
číslo: 01-2019194
I. Smluvní strany
Město Hranice se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311, DIČ: CZ00301311, číslo účtu: 1320831/0100
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
POST BELLUM, o.p.s.
IČO: 26548526
Sídlo: Štěpánská 61, 110 00 Praha
tel.: 774 842 074
Číslo účtu:
u peněž.ústavu:
Statutární zástupce: Martin Petrtýl
Kontaktní osoba: Petr Zavadil
tel.:
Adresa kontaktní osoby: (dále jen příjemce)

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace – grantu ve výši: .....................,- Kč, slovy:
..............korunčeských na účel: Příběhy našich sousedů Hranice, na dobu od 01. 11. – 30. 06. 2020
schválené usnesením Zastupitelstva města Hranic .........................
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: DPP, provozní náklady,
kancelářské potřeby, poštovné, technická podpora, skenování fotografií, editace zvuku a videa,
propagace projektu, návrh a tisk pozvánek a plakátů, pronájem prostor a techniky, služby PR,
stravování, květiny pro pamětníky, služby, materiál.

III. Závazky příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 31. 12. 2019 za účelem
realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru školství, kultury a tělovýchovy změnu
adresy nebo změnu osob oprávněných jednat jménem právnické osoby.
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace vypracované dle článku 8. Grantového
programu města Hranic do 30. 06. 2020. Úplné znění Grantového programu města Hranic je pro
příjemce dotace k dispozici na webových stánkách města Hranic www.mesto-hranice.cz. Příjemce
dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
7. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto smlouvou
vrátit do 30. 06. 2020 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
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8. Předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací
peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 1320831/0100
pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími a dále vnitřním
předpisem Grantový program města Hranic.
2. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic ................................
3. Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.
5. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.

V Hranicích dne:

........................................................................
za poskytovatel e
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
za příjemce
Martin Petrtýl
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