MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 9. 2019

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor sociálních věcí

Zpracoval:

Soňa Hümmerová, administrativní pracovnice OSV
Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí OSV

Název bodu:

Žádost o mimořádnou dotaci - ELIM Hranice o. p. s.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí mimořádné dotace ELIM Hranice o. p. s., IČO: 02159554, se sídlem Hranická 94,
753 61 Hranice IV - Drahotuše, ve výši 97 000,- Kč, na rekonstrukci prostor Denního centra ELIM Hranice, dle důvodové zprávy.
T: 17. 10. 2019
O: M. Pešanová
2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a)
odd.§ 4374 pol. 6322 orj 6
org 25 00000 003300
b)
odd.§ 6399
pol. 5901 orj 16 org 70 00000 000000
ad a) investiční dotace spolku - ELIM Hranice
ad b) snížení rezervy
T: 17. 10. 2019
O: Ing. Vladimír Zemek

+ 97.000 Kč
- 97.000 Kč

3. schvaluje/neschvaluje
uzavření smlouvy č. 02-2019026 o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení
uzavřenou mezi Městem Hranice, IČO: 00301311, se sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 01
Hranice a ELIM Hranice o. p. s., IČO: 02159554, se sídlem Hranická 94, 753 6 Hranice IV Drahotuše, ve znění uvedeném v Příloze č. 3.
T: 17. 10. 2019
O: M. Pešanová
Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení 548/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019

4. pověřuje/nepověřuje
starostu města Hranic podpisem smlouvy uvedené v bodě 3.
T: 17. 10. 2019
O: M. Pešanová
Důvodová zpráva:
Dne 09. 07. 2019 obdržel Městský úřad Hranice od ELIM Hranice o. p. s. žádost o finanční
příspěvek na rekonstrukci prostor Denního centra (viz. Příloha č. 1). Tato žádost nebyla dle
Grantového programu města Hranic formálně v pořádku, a proto byla organizace
dne 15. 07. 2019 vyzvána, k doložení oficiálního formuláře pro žádost o poskytnutí dotace grantu na akci. Žádost o grant byla na odbor sociálních věcí doručena dne 22. 07. 2019
(viz. Příloha č. 2).
ELIM Hranice o. p. s. v loňském roce ve spolupráci s Městem Hranice zahájil provoz
Nízkoprahového denního centra. Před zahájením provozu proběhla celková rekonstrukce
prostor, které byly vybydlené a zdevastované. V rámci rekonstrukce byly provedeny bourací
práce, provedeny nové rozvody elektřiny, navýšení jističe, nové rozvody vody,
zdravotechniky, zařizovací předměty, výměna podlahových krytin. Dále byly nataženy nové
omítky a provedena výmalba.
Na tuto rekonstrukci v loňském roce získali od Města Hranic částku 240 000 Kč, která byla
řádně vyúčtována. Bohužel, tato částka ani zdaleka nepokryla celé náklady rekonstrukce a
vybavení.
Nyní tedy žádají o příspěvek 97 000 Kč, který bude použit na úhradu faktury za kompletaci
a zařizovací předměty do denního centra (vodo-topo), elektromateriál, kuchyňskou linku,
obklady, aj. Jedná se o věci, které zhodnocují objekt města a v prostorách zůstanou i v
případě, že by sloužily jinému účelu.
Denní centrum navštívilo od ledna 27 klientů, z nichž 9 se podařilo umístit na azylový dům,
3 si našli práci s bydlením. Celkově ELIM Hranice o. p. s. za letošní rok eviduje 558 návštěv
Denního centra.
Rada města Hranic svým usnesením č. 548/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019 doporučuje
Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí mimořádné dotace ELIM Hranice o. p. s. , ve
výši 97 000 Kč.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Ing. Petra Birnbaumová

9. 8. 2019

Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost.pdf
Příloha č. 2 - Žádost.pdf
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy ELIM Hranice o. p. s..docx
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Výsledek
připomínky zapracovány
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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování mimořádné dotace
číslo: 02-2019026
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
ELIM Hranice o. p. s.
IČO: 02159554
Sídlo: Hranická 94, 753 61 Hranice IV-Drahotuše
tel.: 581 601 138
Číslo účtu: 3348854369/0800
u peněž. ústavu: Česká spořitelna, a.
s.
Statutární zástupce: Bc. Bohuslav Rybníček, ředitel
Kontaktní osoba: Bc. Bohuslav Rybníček, ředitel
tel.: 731 751 612
Adresa kontaktní osoby: Slavíč 22, 753 61 Hranice
(dále jen příjemce)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí mimořádné dotace ve výši: 97 000,- Kč, slovy: devadesát
sedm tisíc korun českých, na účel: Rekonstrukce prostor pro Denní centrum – ELIM Hranice, na
dobu
od 01. 01. – 30. 11. 2019 schválené usnesením ……………………………………….
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: Kompletace a zařizovací
předměty do Denního centra (vodo – topo), elektromateriál, kuchyňská linka, obklady, apod.
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 sociálních věcí 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. 11. 2019. Dotaci na akci finančně ukončenou nebo pořádanou
po tomto termínu vyúčtovat do 15. 01. 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. 11. 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy, u akce finančně ukončené nebo
pořádané po tomto termínu:
- v roce 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy

8

- v roce 2020 nejpozději do 15. 01. 2020 na účet č. 190001320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
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 ……………………………….
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 poskytovatele
Jiří Kudláček, starosta
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za příjemce
Bc. Bohuslav Rybníček, ředitel

