MĚSTO HRANICE

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

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor investic

Zpracoval:

Ing. Dagmar Čabalová
Bc. Jaroslav Strnad

Název bodu:

Žádost o prodloužení lhůty čerpání grantu - Farní sbor
Českobratrské církve evangelické v Hranicích

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí a vyúčtování dotace (grantu) č.
SML/0224/2019/ORM dle důvodové zprávy
2. pověřuje
starostu města k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí a vyúčtování dotace (grantu)
č.SML/0224/2019/ORM
T: 17. 10. 2019
O: Ing. Dagmar Čabalová

Předcházející usnesení ve věci:
81/2019 - ZM 5 ze dne 7.3.2019

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města dne 07.03.2019 schválilo usnesením č. 81/2019 - ZM 5 rozdělení
finančních prostředků v rámci grantového programu na podporu investic a oprav
tělovýchovných a kulturních zařízení na území města Hranic.
Pro rok 2019 v I. kole grantového řízení byla schválena žadateli Farnímu sboru
Českobratrské církve evangelické v Hranicích peněžní dotace ve výši 514.000,- Kč.
Na základě schváleného rozdělení byla uzavřena dne 23.04.2019 smlouva o poskytnutí a
vyúčtování dotace (grantu) č.SML/0224/2019/ORM. Následně byly na účet farního sboru
převedeny finanční prostředky.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hranicích, dle svého vyjádření, získal v
letošním roce dotaci v rámci programu IROP. Pro splnění podmínek čerpání dotace v rámci
programu IROP bylo nutné přepracovat stávající projektovou dokumentaci včetně rozpočtu.
Na základě této skutečnosti nestihne farní sbor v letošním roce včas zahájit stavební práce
na přístavbě evangelického kostela a tedy vyčerpat a užít finanční prostředky schválené v
rámci grantového programu města Hranic.
Z toho důvodu Farní sbor požádal o prodloužení termínu vyúčtování peněžní dotace do roku
2020.
V grantovém programu města Hranic, směrnice QI 61 - 01 - 10, je uvedeno:
bodu 4.4.2
Požadovaná i poskytnutá podpora může činit max. 80 % celkových předpokládaných i
skutečných nákladů na realizaci projektu.
V případě víceletých projektů, může předpokládaná částka činit max. 80 %rozpočtových
nákladů daného roku.
bodu 4.5 Trvání projektu
Projekt musí být ukončen nejpozději do konce rozpočtového období.
V případě víceletých projektů v oblasti investic a oprav v tělovýchově, kultuře a sociálních
věcech bude nejpozději do konce roku dokončena etapa plánovaná pro daný rok.
V příloze žádosti Farního sboru o poskytnutí grantu pro rok 2019 je uvedeno, že celkový
projekt "Rekonstrukce a přístavba evangelického kostela" bude realizován s ohledem na
finanční náročnost celého projektu v etapách :
I.etapa :
přístavba kostela (zahrnuje přeložku kanalizace, kanalizační přípojku,
přepojení dešťové kanalizace, plynovodní přípojku, vlastní přístavbu kostela)
II.etapa :
stavební úpravy a oprava hlavní stavby kostela
III.etapa :
úprava zahrady
Celková finanční náročnost projektu, dle předloženého rozpočtu stavebních prací, je ve výši
6.945.060, 54 Kč včetně DPH.
V rámci I. etapy budou realizovány stavební práce v hodnotě 1.748.154,21 Kč včetně DPH.
Na tuto etapu byl poskytnut grant ve výši 30% předpokládaných vynaložených nákladů.(tj.
514.000,- Kč)
Tato žádost byla projednána s Odborem finančním, Odborem školství, kultury a tělovýchovy
a právním oddělením.
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Vyjádření právního oddělení : Mgr. Dagmar Chmelařová
Co se týká prodloužení termínu pro vyúčtování finančních prostředků poskytnuté dotace dle
Smlouvy o dotaci (grantu) není z právního hlediska problém. Dle interní instrukce QI 61-0110 schválené zastupitelstvem města jsou určeny pravidla pro poskytování finančních
prostředků v rámci grantových programů. Vyúčtování užití poskytnutých finančních
prostředků má příjemce provést do stanoveného termínu, tedy do konce účetního období
(účetního roku). Poskytnutí dotace se děje na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené dle
„malých rozpočtových pravidel“. Příslušný právní předpis a ani interní instrukce prodloužení
termínu vyúčtování dotace neřeší. Je tedy jen na orgánu města, zda schválí prodloužení
termínu vyúčtování či ne.
Na okraj: instrukce QI 61-01-10 v bodu 4.4.2. se zmiňuje o grantech na podporu investic a
oprav tělovýchovných, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb v případech víceletých
projektů.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Ing. Vladimír Zemek

5. 9. 2019

bez připomínek

Mgr. Vojtěch Bušina

4. 9. 2019

bez připomínek

Mgr. Dagmar Chmelařová

5. 9. 2019

připomínky zapracovány

Přílohy:
Bez příloh
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Výsledek

