MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor sociálních věcí

Zpracoval:

Mgr. Lenka Turková, referentka OSV
Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí OSV

Název bodu:

Žádost Elimu Hranice o.p.s. o prodloužení doby k vyúčtování
příspěvku na provoz Nízkoprahového denního centra

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
na žádost společnosti ELIM Hranice, o. p. s., IČ: 02159554, se sídlem Hranická 94, 753 61
Hranice IV - Drahotuše, prodloužení lhůty k vyúčtování příspěvku na provoz Nízkoprahového
denního centra, a to z 30.04.2019 na 30.11.2019, dle důvodové zprávy.
T: 20. 06. 2019
O: M. Pešanová

2. schvaluje/neschvaluje
Dodatek č. 1, ke Smlouvě o příspěvku na rekonstrukci a provoz Nízkoprahového denního
centra číslo: 02-2018025 ze dne 08.10.2018, a to ve znění uvedeném v příloze č. 3.
T: 20. 06. 2019
O: M. Pešanová
3. pověřuje/nepověřuje
starostu Města Hranice podpisem Dodatku č. 1 uvedeného v bodě č. 2.
T: 20. 06. 2019
O: M. Pešanová
Předcházející usnesení ve věci:
č. 317/2019 - RM 9 ze dne 09.04.2019

Důvodová zpráva:
Dne 03.04.2019 byla na náš odbor doručena žádost o prodloužení doby vyúčtování
příspěvku na provoz Nízkoprahového denního centra společnosti Elim Hranice, o. p. s. dále
jen "Elim" (viz. příloha č. 1)
Žádost se odkazuje na Smlouvu o příspěvku na rekonstrukci a provoz Nízkoprahového
denního centra číslo: 02-2018025 ze dne 08.10.2018 (viz příloha č. 2) ve které Elimu byla
přislíbena částka 30 000,- Kč měsíčně na období od 01.01.2019 do 31.03.2019, vyplácená
měsíčně. Elim však obdržel příspěvek ve výši 90 000 ,- Kč až 15.03.2019.
Ve smlouvě má Elim stanoven termín vyúčtování tohoto příspěvku na 30.04.2019. Vzhledem
k tomu, že peníze obdržel až 15.03.2019, a s ohledem na návaznost na čerpání dotací z
jiných zdrojů, žádá Elim o to, aby mu byl prodloužen termín dodání vyúčtování na
30.11.2019, tedy datum, do kterého mají být dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu
města Hranice dodány vyúčtování běžných dotací, v sociálně-zdravotní oblasti.
Stanovisko odboru sociálních věcí
S ohledem na to, že část dotace byla Elimu vyplacena již v roce 2018 a druhá část měla být
vyplácena v průběhu prvních tří měsíců roku 2019, došlo ke komplikacím v ekonomickém
programu GINIS, které způsobily, že peníze na účet Elimu neodešly. Toto bylo naším
odborem zjištěno až na začátku března, kdy se na nás ředitel Elimu, Bc. Rybníček, obrátil s
tím, že peníze dosud neobdrželi. Situace byla ihned řešena s vedoucím finančního odboru
Ing. Zemkem, který problém v programu odstranil, a peníze byly odeslány. Souhlasíme tedy
s tím, aby byla doba vyúčtování příspěvku prodloužena podle požadavku společnosti Elim.
Rada města Hranic svým usnesením č. 317/2019 - RM 9 ze dne 09.04.2019 doporučuje
Zastupitelstvu města Hranic prodloužit společnosti Elim termín vyúčtování dotace z
30.04.2019 na 30.11.2019.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Mgr. Lucie Jandová

4. 4. 2019

Výsledek
připomínky zapracovány

Přílohy:
Příloha č. 1 - žádost - ELIM.pdf
Příloha č. 2 - smlouva o příspěvku na rekonstrukci a provoz NDC.pdf
Příloha č. 3 - návrh dodatku č. 1.pdf
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Dodatek č. 1
Smluvní strany:
1. MĚSTO HRANICE
zastoupeno: Jiřím Kudláčkem – starostou
se sídlem: Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: KB Hranice, číslo účtu: 1320831/0100
(dále jen „objednatel“)
a
2. ELIM Hranice, o. p. s
zastoupen: Bc. Bohuslavem Rybníčkem – statutárním zástupcem
se sídlem: Hranická č. 94, Hranice IV – Drahotuše PSČ 753 61
IČO: 02159554
bankovní spojení: ČS Hranice, č.ú. 3348854369/0800
(dále jen „poskytovatel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o příspěvku na
rekonstrukci a provoz Nízkoprahového denního centra číslo: 02-20180125 ze dne 08. 10.
2019 (dále jen „dodatek č. 1“):
I.
1. Článek I. Předmět smlouvy, bod 5. se ruší a nově zní takto:
Provozovatel je povinen doložit objednateli vyúčtování poskytnutého příspěvku do 30. 11.
2019. Nevyúčtovanou část příspěvku provozovatel vrátí na účet objednatele nejpozději do
30. 11. 2019.
II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy výše specifikované zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Hranice č.………………
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě přečetly, že je
výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy
zástupců smluvních stran.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, kdy
tento dodatek č. 1 včetně předchozí uzavřené smlouvy podléhají povinnému uveřejnění
prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
V Hranicích dne:
........................................................................ ..............................................................
poskytovatel příjemce
Jiří Kudláček, starosta
Bc. Bohuslav Rybníček, ředitel
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