MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019

Bod programu:

9

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor sociálních věcí

Zpracoval:

Soňa Hümmerová, administrativní pracovnice OSV
Mgr. Lenka Turková, referent OSV
Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí OSV

Název bodu:

Žádost o mimořádnou dotaci - Charita Hranice

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
přidělení částky ve výši 150 000,- Kč, která byla ve schváleném rozpočtu města pro rok 2019
vyhrazena pro Charitu Hranice IČO: 451 803 26, se sídlem Purgešova 1399, 753 01 Hranice,
jako příspěvek na činnost pro rok 2019, a to dle důvodové zprávy.
T: 12. 09. 2019
O: M. Pešanová

2. schvaluje/neschvaluje
uzavření smlouvy č. 02-2019024, o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení
uzavřenou mezi Městem Hranice, IČO: 00301311, se sídlem Pernštejnské nám 1, 753 01
Hranice a Charitou Hranice, IČO: 451 803 26, se sídlem Purgešova 1399, 753 01 Hranice,
pro rok 2019, a to ve znění uvedeném v Příloze č. 2.
T: 12. 09. 2019
O: M. Pešanová
3. pověřuje/nepověřuje
starostu Města Hranice podpisem smlouvy uvedené v bodě č. 2
T: 12. 09. 2019
O: M. Pešanová
Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení 445/2019 - RM 13 ze dne 11. 6. 2019

Důvodová zpráva:
Dne 17. 05. 2019 byla na Odbor sociálních věcí MěÚ Hranice doručena žádost Charity
Hranice (viz příloha č. 1) o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 150 000,-Kč. Charita
Hranice použije tyto finanční prostředky na částečné krytí nákladů spojených s činností
organizace, především krytí osobních mzdových nákladů. V odůvodnění žádosti žadatel
uvádí: "Příjmy organizace získané z vícezdrojového financování nepokryjí zcela reálné
náklady na provoz organizace. Především nárůst osobních mzdových nákladů způsobil
rozdíl mezi celkovými výdaji a náklady organizace. Navíc evidujeme letos výpadek příjmů z
dotace ze státního rozpočtu v Podprogramu č. 1 ve výši 1,5 mil. Kč proti reálné dotaci roku
2018 a 2,8 mil. Kč proti žádosti o dotace na rok 2019."
Kromě krytí osobních mzdových nákladů pracovníků v sociálních a zdravotních službách
bude část přidělených finančních prostředků použita také na služby spojené s užíváním
prostor na ulici Purgešova (el. energie, teplo, voda, plyn), na úhradu nájemného NZDM Fénix
a Denního centra Archa v prostorách na ulici ČSA, na krytí nákladů spojených s povinným
školením pracovníků v sociálních službách, na částečné krytí nákladů na dopravu
pracovníků v terénních službách a na částečné krytí nákladů spojených s činností
organizace (telefonní poplatky, IT služby, kancelářské vybavení, paušálních služeb
emailových serverů).
Posláním Charity Hranice je poskytovat sociální a zdravotní služby, zejména seniorům,
osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži ohroženým sociálně patologickými jevy
a realizovat humanitární pomoc osobám v krizových situacích. Svou činností, která vychází z
křesťanských hodnot, podporuje Charita Hranice klienty v jejich začlenění do běžného života.
Charita Hranice poskytuje 1 zdravotní a 5 sociálních služeb. Čtyři služby jsou terénní a dvě
služby jsou ambulantní.
Stanovisko Komise pro sociální věci a byty RM Hranic:
Částka 150 tis. Kč pro Charitu je již rezervována ve schváleném rozpočtu města pro rok
2019, ovšem musela být podána žádost, kterou projednávala komise a následně podléhá
schválení Rady města Hranic a Zastupitelstva města Hranic.
MUDr. Sumara konstatuje, že takový postup je nesmyslný, a že pokud se jedná skutečně o
rozpočtové financování, mělo být již nejméně jeden rok posvěcené smlouvou mezi městem
a Charitou ať již na pevnou částku nebo na částku pohyblivou, která vzejde z jednání mezi
oběma subjekty před rozpočtovým obdobím. Potom funkce komise v takovémto procesu je
formální nebo zbytečná.
MUDr. Sumara dále konstatoval, že původní částka byla 100 000,- Kč a měla by vyplývat ze
smlouvy mezi městem a Charitou o rozpočtovém financování Charity. Částka z roku 2018 ve
výší 100 000,- Kč byla na jeho návrh při tvorbě rozpočtu navýšena na 150 000 Kč, což bylo
schváleno Radou i Zastupitelstvem města Hranic a zapracováno do rozpočtu města pro rok
2019. Mělo by se jednat tedy o záležitost, o které nerozhoduje komise a která by měla být
posvěcena písemnou smlouvou mezi městem a Charitou. Navíc tato částka je pevně
rozpočtovaná. Tuto záležitost projednala komise již v 1/2019.
Usnesení Komise:
Komise bere na vědomí rozhodnutí Rady a Zastupitelstva města Hranic stran realizace
rozpočtové dotace 150 000 Kč v roce 2019 pro Charitu Hranice schválenou dotaci ve výši
150 tis. Kč a opakovaně k tomu vyjadřuje své souhlasné stanovisko a doporučuje tento vztah
smluvně ukotvit, pokud tak nebylo již učiněno
Rada města Hranic usnesením č. 445/2019 - RM 13 ze dne 11. 6. 2019, doporučuje
Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí mimořádné dotace Charitě Hranice, pro rok
2019, ve výši 150 000 Kč.
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Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Ing. Petra Birnbaumová

6. 6. 2019

Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost Charita Hranice.pdf
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy Charita Hranice.docx
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Výsledek
připomínky zapracovány
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
Č. 02-2019024
1. MĚSTO HRANICE
zastoupené:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
dále jako „poskytovatel“

Jiřím Kudláčkem – starostou
Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, PSČ 753 01
00301311
CZ 00301311

a
2. CHARITA HRANICE
Organizačně právní forma: církevní organizace
zastoupená:
Janem Hegarem – statutárním zástupcem
se sídlem:
Hranice, Purgešova 1399, PSČ 753 01
IČO:
bankovní spojení:
dále jako „příjemce“
I.
Předmět smlouvy a účel dotace
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku organizaci Charita Hranice ve formě
dotace z rozpočtu Města Hranic na její celoroční činnost v oblasti sociálně zdravotní.
Dotace se poskytuje na zajištění provozních záležitostí uvedených příjemcem
v žádosti ze dne 17. 05. 2019, tj. na zajištění finančních prostředků:
-

na krytí osobních mzdových nákladů pracovníků sociálních a zdravotních služeb,

-

na služby v nájemních prostorách Města Hranice (energie, teplo, voda, plyn), na
Purgešově ulici, střediska: Pečovatelská služba, Osobní asistence, správa
organizace

-

nájemné NZDM Fénix a Denního centra Archa v prostorách soukromé firmy na
adrese Třída Čs. Armády 211 v Hranicích

-

na krytí nákladů spojených s povinným školením pracovníků v sociálních
službách,

-

na částečné krytí nákladů na dopravu pracovníků v terénních službách

-

na částečné krytí nákladů spojených s činností organizace (úhrada telefonů,
kancelářského vybavení, IT služeb, paušálních služeb emailových serverů)

vše v období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.
II.
Výše dotace
1. Příjemci je poskytována dotace ve výši 150.000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun
českých) na realizaci činností uvedených v článku I.
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude činnosti realizovat v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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III.
Způsob úhrady dotace
1. Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví smlouvy.
IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k
úhradě výdajů vynaložených za účelem realizace předmětu smlouvy uvedeného v
článku I. této smlouvy.
2. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
3. Neprodleně oznámit Městskému úřadu v Hranicích, odboru sociálních věcí změnu
sídla nebo změnu osob oprávněných za něj jednat.
4. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu
nákladů spojenou s realizací předmětu smlouvy, na kterou byla dotace poskytnuta.
5. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace – příspěvku
do 30. listopadu 2019. Příjemce dotace odpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
6. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto
smlouvou, je příjemce povinen vrátit do 31. 12. 2019 na účet poskytovatele
č. 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
7. 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.
V.
Závěrečná ujednání
1. Příjemce svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s touto smlouvou. Příjemce se
zavazuje uchovávat veškeré doklady a dokumenty vztahující se k předmětu jeho
činnosti po dobu 10 let, nejméně však do 31. 12. 2029.
2. 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 Zásady pro poskytování
příspěvků z rozpočtu 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.
5. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic číslo
…………….
8. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
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V Hranicích dne:

V Hranicích dne:

………………………………………...
Jan Hegar, statutární zástupce
za provozovatele

…………………..…………………………
Jiří Kudláček, starosta
za poskytovatele
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