MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018

Bod programu:
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Předkládá:

Mgr. Ivo Lesák

Okruh zpracovatelů:

Odbor sociálních věcí; Oddělení právní

Zpracoval:

Mgr. Karel Machyl; Mgr. Lucie Jandová

Název bodu:

Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Hranice

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotace ve výši 143 000,- Kč z rozpočtu Města Hranice církevní organizaci Charita
Hranice, IČO: 451 803 26, se sídlem Purgešova 1399, 753 01 Hranice dle důvodové zprávy.
2. schvaluje/neschvaluje
SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 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, jejímž předmětem je
poskytnutí příspěvku organizaci Charita Hranice ve formě dotace z rozpočtu Města Hranic na
její celoroční činnost v oblasti sociálně zdravotní, v předloženém znění.
3. pověřuje/nepověřuje
starostu Města Hranice podpisem smlouvy uvedené v bodu 2.

Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení 616/2017 - ZM 26 ze dne 14. 12. 2017; Usnesení 2286/2018 - RM 76 ze dne 15. 5.
2018

Důvodová zpráva:
Dne 25. 5. 2018 byla na Odbor sociálních věcí MěÚ Hranice doručena žádost Charity
Hranice (viz příloha č. 1) o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 143.000,-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 získané z vícezdrojového financování nedosahují výše reálných nákladů.
Nárůst mzdových nákladů důležitý pro udržení pracovníků v sociálních a zdravotních
službách způsobil rozdíl mezi celkovými výdaji a náklady organizace." (viz příloha č. 1, str. 2)
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 krytí nákladů na dopravu pracovníků v
terénních službách a na částečné krytí nákladů spojených s činností organizace (telefonní
poplatky, IT služby, kancelářské vybavení).
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.
Tou zdravotní je Charitní ošetřovatelská služba, jejímž posláním je poskytování odborné
zdravotní péče v domácnostech nemocného, což přispívá ke zlepšení jeho psychiky,
zdravotního stavu a k celkovému uzdravení. Nejde jen o podávání léků a měření
fyziologických funkcí, ale také např. o aplikaci injekcí, inzulínu, převazy ran, cévkování,
výplachy, výměnu stomií či ošetřovatelskou rehabilitaci. V rámci této služby poskytuje
odborný tým také paliativní péči - individuální péči těžce nemocným, umírajícím i jejich
rodinám a to v domácím prostředí. Služba je k dispozici 365 dní v roce od 7 do 20 hodin.
Na službu ošetřovatelskou navazuje Charitní pečovatelská služba, jejímž posláním je
zajistit klientům vedení plnohodnotného života v podmínkách jejich sociálního prostředí,
podporovat soběstačnost a to dle přání klientů co nejdéle v jejich přirozeném domácím
prostředí.Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří osoby s chronickým nebo tělesným
postižením od 19 let věku, senioři i rodiny s dětmi, kteří z důvodu svého zdravotního stavu a
snížené soběstačnosti službu nezbytně potřebují.
Posláním služby Osobní asistence je individuální podpora člověku při zvládání
každodenních úkonů, které by za běžných okolností zvládal sám bez dopomoci. Služba
podporuje klienty v soběstačnosti, samostatnosti a v aktivním začleňování do přirozeného
prostředí. Službu poskytují kvalifikovaní pracovníci 24 hodin denně. Cílovou skupinu Osobní
asistence tvoří osoby se zdravotním postižením od 19 let věku a senioři, kteří vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu tuto službu potřebují a nejsou schopni si ji sami nebo s dopomocí
rodiny v požadovaný čas zabezpečit.
Pro dospělé osoby ve věku 18 - 64 let, kteří mají mentální postižení, popř. kombinaci
mentálního a jiného typu postižení a nemohou se pro svůj zdravotní stav začlenit do
běžného pracovního procesu, je určena další služba, Denní centrum Archa. Posláním
služby je podporovat uživatele při začleňování do společnosti, při utváření jejich vlastního
samostatného života a vytváření životních hodnot. Charita Hranice v rámci služby nabízí
sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Další ze služeb, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix, je ambulantní sociální
služba poskytovaná dětem a mládeži ve věku od 7 do 20 let. Předchází možnému
sociálnímu vyloučení a vzniku či rozvoji rizikového chování. Potřebuje potřebné informace,
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pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci.
Spektrum služeb doplňuje Charitní šatník, který je otevřen v Hranicích každé úterý od 8 do
12 hodin v suterénních prostorách budovy na adrese Purgešova 139.
Roční počty klientů Charity Hranice jen na Hranicku oscilují mezi počty 320 až 350 klientů,
roční počet ošetřovatelských úkonů se blíží číslu 20 000, roční počet návštěv klientů
přesahuje číslo 21 000, průměrný počet hodin u jednoho klienta jen v případě služby Osobní
asistence dosahuje 670 hodin za rok.
Stanovisko odboru sociálních věcí
Sociální a zdravotní služby poskytuje Charita Hranice na území našeho města letos již
dvacátým rokem. Stará se o seniory, lidi se zdravotním tělesným i mentálním postižením,
dlouhodobě a těžce nemocné, děti i mládež. Pro odbor sociálních věcí je partnerem, bez
jehož pracovníků by pomoc sociálně potřebným byla značně omezena. Zaměstnanci Charity
Hranice velmi pružně reagují nejen na požadavky jejich klientů, ale i sociálních pracovníků
MěÚ. Ze všech výše uvedených důvodů jednoznačně podporujeme uzavření smlouvy a
poskytnutí dotace.
T:
O:

13. 9. 2018
vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Hranice

Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Příloha č. 1 - ŽÁDOST CHARITA HRANICE.pdf
Příloha č. 2 - SMLOUVA CHARITA HRANICE.pdf
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
1. MĚSTO HRANICE
zastoupené: Jiřím Kudláčkem – starostou
se sídlem: Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, PSČ 753 01
IČO: 00301311
DIČ: CZ 00301311
bankovní spojení: KB Hranice č. ú.
dále jako „poskytovatel“
a
2. CHARITA HRANICE
Organizačně právní forma: církevní organizace
zastoupená: Janem Hegarem – statutárním zástupcem
se sídlem: Hranice, Purgešova 1399, PSČ 753 61
IČO: 451 803 26
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 24.
5. 2018, tj. na zajištění finančních prostředků:
- na mzdové náklady pracovníků v sociálních službách příjemce a souvisejících odvodů,
- na povinné školení pracovníků v sociálních službách,
- na úhradu nákladů za služby spojené s užíváním prostor pronajatých od města Hranice v
objektu na Purgešově ulici v Hranicích (pečovatelská služba, osobní asistence, správa
organizace),
- na úhradu nájemného u Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix a Denního centra
Archa na adrese Tř. Čs. Armády 211 v Hranicích,
- na úhradu nákladů na dopravu pracovníků v terénních službách a
- na úhradu nákladů spojených s další činností příjemce (zejména úhrada nákladů na
telefonní služby, kancelářské vybavení, IT služby, paušální služby mailových serverů apod.),
vše v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
II.
Výše dotace
1. Příjemci je poskytována dotace ve výši 143.000,-- Kč (slovy:
Jednostočtyřicettřitisíckorunčeských) na realizaci činností uvedených v článku I.
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2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude činnosti realizovat v souladu s právními
předpisy a podmínkami této smlouvy.
III.
Způsob úhrady dotace
1. Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v
záhlaví smlouvy nejpozději do 31. 7. 2018.
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
15. listopadu 2018. 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. 2027.
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……….ze dne……..
8. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
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9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a
na důkaz toho připojují níže své podpisy.
V Hranicích dne: V Hranicích dne:
Jan Hegar, statutární zástupce
………………………………………...
za provozovatele

Jiří Kudláček, starosta
………………………………………
za objednatele
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