MĚSTO HRANICE

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

Bod programu:

22

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor sociálních věcí

Zpracoval:

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

Název bodu:

Neinvestiční dotace Elimu Hranice, o.p.s pro rok 2019 - Azylový
dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
v souladu s rámcovou Smlouvou o provozování Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi
ze dne 26. 10. 2017, poskytnutí neinvestiční dotace křesťanské společnosti ELIM Hranice
o.p.s., IČ: 02159554, se sídlem Hranická 94, 753 61 Hranice IV-Drahotuše, na provozování
Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči pro rok 2019, a to ve výši 292 241,Kč, dle důvodové zprávy.
T: 20. 06. 2019
O: M. Pešanová
2. schvaluje/neschvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení, pro rok 2019, mezi
městem Hranice, IČO: 00301311, se sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice a
společností ELIM Hranice, o.p.s, IČO 02159554 se sídlem Hranická 94, 753 61 Hranice IVDrahotuše, smlouvu č. 02-2019020, ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy.
T: 20. 06. 2019
O: M. Pešanová
3. pověřuje/nepověřuje
starostu Města Hranice podpisem smlouvy uvedené v bodě č. 2.
T: 20. 06. 2019
O: M. Pešanová
Předcházející usnesení ve věci:
586/2017 - ZM 24 ze dne 12.10.2017 a usnesení č. 316/2019 - RM 9 ze dne 9. 4. 2019
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Důvodová zpráva:
Dne 28.03.2019 obdržel Odbor sociálních věcí žádost od společnosti ELIM Hranice, obecně
prospěšná společnost (dále jen ELIM Hranice), která žádá Město Hranice o příspěvek na
poskytování sociálních služeb v Azylovém domě pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči, a to
ve výši 292 241,- Kč - viz Příloha č.1.
Konkrétní položky, které budou z příspěvku hrazeny s předpokládanou výší a odůvodněním
jsou uvedeny v tabulce na straně 4 této žádosti.
Žádost o příspěvek byla podána na základě Smlouvy o provozování Azylového domu pro
osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči č.p. 21, Hranice VII (dále jen AD Slavíč), uzavřené mezi
městem Hranice a společností ELIM Hranice dne 26.10.2017 - viz Příloha č.2. Kdy se
společnost ELIM Hranice zavázala provozovat Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve
Slavíči. Město Hranice se naopak zavázalo poskytovat ročně ELIMU Hranice příspěvek na
úhradu nákladů spojených s provozováním AD Slavíč, a to maximálně ve výši 300.000,- Kč.
Dále je ve smlouvě zakotveno, že konkrétní výše finančního příspěvku bude každoročně
dohodnuta v návaznosti na výši finančních prostředků, které získá provozovatel na úhradu
nákladů s provozováním AD Slavíč z jiných finančních zdrojů. Provozovatel je povinen
doložit objednateli vyúčtování poskytnutého příspěvku vždy do 15. ledna následujícího roku.
Smlouva je uzavřena na období let 2018-2022 a tyto finanční prostředky jsou již schváleny v
rozpočtu města pro rok 2019 a to v částce 300.000,- Kč.
Stanovisko Odboru sociálních věcí:
V žádosti ELIM Hranice uvádí přehled příjmů za rok 2019. V letošním roce je AD Slavíč
financován z individuálního projektu Olomouckého kraje, příjmů za fakultativní služby a z
plateb od klientů azylového domu. Tyto prostředky postačují pouze částečně na zajištění
základního nepřetržitého provozu, ale ne již na obměnu opotřebovaného či zničeného
materiálu uživateli služeb.
Součástí tohoto materiálu je také návrh Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace,
vycházející z rámcové Smlouvy o provozování Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi,
která bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna
prostřednictvím registru smluv. (viz Příloha č. 3)
Se souhlasem předsedy komise pro sociální věci a byty MUDr. Sumary, byl materiál
předložen Radě města Hranic bez předchozího projednání komisí.
Rada města Hranic usnesením č. 316/2019 - RM 9 ze dne 9. 4. 2019, doporučuje
Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Elim Hranice,
o. p. s., pro rok 2019, ve výši 292 241,- Kč.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Příloha č. 1 - žádost ELIM Hranice.pdf
Příloha č. 2 - Elim rámcová smlouva.pdf
Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí příspěvku pro rok 2019.doc
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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace pro rok 2019
číslo: 02-2019020
uzavřená podle §10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Město Hranice
se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311, DIČ: CZ00301311,
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1320831/0100
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
ELIM Hranice, o.p.s.
IČO: 02159554
Sídlo: Hranická č. 94, Hranice IV – Drahotuše, 753 61,
tel: 731 751 612
Číslo účtu:
u peněžního ústavu:
Statutární zástupce: Bc. Bohuslav Rybníček, ředitel
Kontaktní osoba:
Bc. Bohuslav Rybníček
tel.: 731 751 612
Společnost je zapsaná v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským
soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1207
(dále jen příjemce)
Společně také „smluvní strany“.
Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2017 „Smlouvu o provozování Azylového domu pro
osamělé rodiče s dětmi“, jejímž předmětem je na jedné straně závazek provozovatele společnosti ELIM Hranice, o.p.s. provozovat pro objednatele – Město Hranice Azylový dům
pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči č. p. 21, Hranice VII, a to do konce roku 2022, a na
druhé straně závazek Města Hranice poskytovat každý rok příspěvek provozovateli
azylového
domu
ve výši maximálně 300.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s provozováním azylového
domu. Konkrétní výše finančního příspěvku bude smluvními stranami každoročně dohodnuta
v návaznosti na výši finančních prostředků, které získá provozovatel azylového domu
z jiných finančních zdrojů.
Dne 28. 03. 2019 podala společnost ELIM Hranice, o.p.s. v souladu s výše uvedenou
Smlouvou Žádost o poskytnutí dotace – příspěvku na celoroční činnost z rozpočtu města, a
to
ve
výši
292 241,- Kč. Tato žádost obsahuje všechny požadované náležitosti včetně celkových příjmů
i soupis využití požadovaného příspěvku na konkrétní položky.
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I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnou příjemci dotaci ve
výši: 292 241,- Kč, slovy: dvěstědevadesátdvatisícdvěstěčtyřicetjednakorunčeských na
účel: celoroční činnost v oblasti provozování Azylového domu pro osamělé rodiče
s dětmi ve Slavíči, na dobu od 01. 01. do 31. 12. 2019, schválené usnesením
Zastupitelstva města Hranice č. ………………………………………..
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě výdajů uvedených v žádosti ze
dne 28. 03. 2019.
II. Závazky a povinnosti příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 31. 12. 2019
za účelem realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku I. této smlouvy.
2. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
3. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru sociálních věcí změnu adresy
nebo změnu osob oprávněných jednat jménem právnické osoby.
4. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu
nákladů spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
5. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace z rozpočtu města Hranic do 15. 01. 2020
Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
6. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto
smlouvou vrátit nejpozději do 15.01. 2020 na účet 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.
III. 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 Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu
města Hranic.
2. 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.
3. 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.
4. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Registru smluv.
6. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
V Hranicích dne:
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.………………………………………………
za příjemce
Bc. Bohuslav Rybníček, ředitel

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