STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
8. zasedání zastupitelstva města dne: 27.09.2018
Bod pořadu jednání:
Poskytnutí účelové dotace na projekt Multifunkční sociální centrum - Dům humanity Liberec
Stručný obsah: Obsahem materiálu je návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na projekt
„Multifunkční sociální centrum - Dům humanity Liberec“ ve výši 557 623, 07 Kč. Účelem projektu
je pořízení nemovitosti k zajištění poskytování sociálních služeb organizace Most k naději, z. s., v
centru města, kde bude po dobu minimálně deseti let po ukončení realizace projektu poskytovat
nízkoprahové protidrogové sociální služby.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Zpracoval:

Sochůrková Adéla, Mgr. - referent sociálních služeb

Schválil:

Morcová Dana, Bc. - vedoucí oddělení humanitního
Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Projednáno:

v RM dne 18. 9. 2018

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Langr Ivan, PhDr., Mgr. v. r. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. poskytnutí účelové dotace ve výši 557 623, 07 Kč pro organizaci Most k naději, z. s., IČ
63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, na pořízení nemovitosti v
centru města na adrese Felberova 256, 460 01 Liberec, k zajištění poskytování sociálních
služeb,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec s organizací Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most, na pořízení nemovitosti v centru města na adrese Felberova 256, 460
01 Liberec, k zajištění poskytování sociálních služeb dle přílohy č. 1,
ukládá
zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 30.11.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Liberec schválilo usnesením č. 92/2018 ze dne 19. 3. 2018 uzavření Smlouvy o
vzájemné spolupráci na projektu „Multifunkční sociální centrum - Dům humanity Liberec“. Tato smlouva
byla uzavřena dne 6. 8. 2018 mezi organizací Most k naději, z. s., Libereckým krajem a statutárním
městem Liberec. Předmětem smlouvy bylo stanovení podmínek pro spolufinancování projektu. Zároveň
bylo výše uvedeným usnesením schváleno poskytnutí dotace na projekt ve výši 2,5 % skutečných
způsobilých výdajů vlastního podílu žadatele, t.j. maximálně do výše 589 424 Kč pro neziskovou
organizaci Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, na
pořízení nemovitosti k zajištění poskytování sociálních služeb. Nemovitost je situována v centru města na
adrese Felberova 256, 460 01 Liberec, kde bude organizace Most k naději, z. s., po dobu minimálně deseti
let po ukončení realizace projektu poskytovat nízkoprahové protidrogové sociální služby (K-centrum
Liberec a terénní programy pro lidi ohrožené drogou) a dále sociální služby Dům na půl cesty Liberec a
terénní programy sociální prevence, které svým rozsahem zajišťují sociální služby dotčených cílových
skupin napříč celým Libereckým krajem.
Způsobilé výdaje dle dohody smluvních stran činily 22 304 922, 67 Kč. Dle Registrace akce a rozhodnutí
o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj č. 117D03D000343 činí skutečná výše dotace IROP
21 189 676, 53 Kč, tedy 95 % celkových způsobilých výdajů. Na zbývajících 5 % financí, konkrétně 1
115 246, 14 Kč se bude z jedné poloviny podílet statutární město Liberec a z druhé poloviny Liberecký
kraj. Na každý ze subjektů připadají 2, 5 % - 557 623, 07 Kč.
Nezisková organizace Most k naději, z. s. je dle registru poskytovatelů sociálních služeb poskytovatelem
protidrogových služeb: Terénního programu pro lidi ohrožené drogou a Kontaktního centra pro osoby
ohrožené drogou se sídlem v ulici Rumunská 5/A 460 01, Liberec 1. Dále poskytuje Program sociální
prevence - Terénní programy a Dům na půl cesty se sídlem Pastýřská 645/7, 46001 Liberec 1.
Zakoupením budovy a přestěhováním všech služeb organizace Most k naději, které ve městě Liberec
provozuje (K-centrum, Terénní program pro lidi ohrožené drogou, Dům na půl cesty, Program sociální
prevence) do jednoho objektu dojde k okamžitému navýšení kvality služeb především po materiálnětechnické stránce (nová zázemí jednotlivých služeb, nové prostory určené pro klienty, nové vybavení
celého Domu humanity apod.). Přepokladem je příznivý dopad na cílové skupiny jednotlivých služeb,
kvantitativní nárůst klientů a roční úspory provozních nákladů ve výši 250 000 - 350 000 Kč.
Seskupením služeb dojde též k centralizaci jednotlivých programů organizace, což je dalším pozitivním
hlediskem navyšujícím kvalitu služeb. Jednotlivé programy tak budou moci na sebe lépe reagovat,
delegovat si vzájemně klienty, individuálně pracovat v oblasti case managementu. Centralizace služeb do
jednoho bodu může být chápána pozitivně z hlediska vnímání jak široké, tak i odborné veřejnosti.
Odbor školství a sociálních věcí vypracoval návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu statutárního města Liberec. Na základě smlouvy bude v případě souhlasu samosprávných
orgánů města a po schválení v zastupitelstva města poskytnuta účelová dotace ve výši 557 623, 07 Kč pro
organizaci Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most. Návrh
smlouvy přikládáme v příloze č. 1. Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru školství a sociálních věcí,
oddělení humanitního.
Odbor školství a sociálních věcí po projednání s náměstkem primátora PhDr. Mgr. Ivanem Langrem
doporučuje poskytnout organizaci Most k naději, z. s. účelovou dotaci v navrhované výši 557 623, 07 Kč
a uzavřít s ní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 1.
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Přílohy:
1. Smlouva Most k naději
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC
č.
Smluvní strany:
statutární město Liberec
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ 00262978
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města
číslo bankovního účtu: 1089692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel)
a
Most k naději, z.s.
se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most
IČ 63125137
zastoupený panem Lubomírem Šlapkou, předsedou
číslo bankovního účtu:
vedeného u České spořitelny a.s.
(dále jen příjemce)

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech),
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec
I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č.
ze dne
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu
činnosti příjemce uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.

2.

Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech.

3.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

4.

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na Smlouvu o vzájemné spolupráci na projektu
„Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ č. OLP/1903/2018, uzavřenou
mezi Libereckým krajem, statutárním městem Liberec a spolkem Most k naději, z. s., dne
6. 8. 2018 (dále jen „smlouva o spolupráci“).
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II.
Účel a výše dotace
Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 557 623, 07 Kč (slovy: pět set padesát sedm tisíc
šest set dvacet tři korun českých a sedm haléřů) a je účelově vázána na spolufinancování
projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“, u kterého byl schválen
závazek předpokládaného spolufinancování projektu max. do výše 589 423, 81 Kč usnesením
Zastupitelstva města Liberec č. 92/2018 ze dne 29. 3. 2018, jedná se o program IROP, číslo výzvy:
004/06_16_057/IPRÚ_15_01_004. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity
výhradně na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je pořízení
nemovitosti k zajištění poskytování sociálních služeb v centru města na adrese Felberova 256
v Liberci, kde bude příjemce po dobu minimálně deseti let po ukončení realizace projektu ve
vytvořených prostorách poskytovat nízkoprahové protidrogové sociální služby (K-centrum
Liberec a terénní programy pro lidi ohrožené drogou) a dále sociální služby Dům na půl cesty
Liberec a terénní programy sociální prevence, které svým rozsahem zajišťují sociální služby
dotčených cílových skupin napříč celým Libereckým krajem.
1. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:
a) občerstvení,
b) dary třetím osobám,
c) správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na
budoucí možné ztráty),
d) daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit jako
odpočet daně na vstupu,
e) členské či jiné příspěvky podobného typu,
f) mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem
nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě
definovaných nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
g) ostatní osobní a sociální náklady nad rámec povinných nákladů, které je zaměstnavatel
povinen za zaměstnance hradit,
h) cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů
III.
Čerpání dotace
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta,
nejpozději do 31. 1. 2019.
2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30. 4. 2019
na účet poskytovatele č. 1089692/0800, v. s. 63125137. V případě, že příjemce nevrátí
nevyčerpanou dotaci či její část v tomto termínu, dopustí se porušení rozpočtové kázně
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ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
IV.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 3371253369/0800, vedený u České
spořitelny a.s. do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

V.
Všeobecné podmínky užití dotace
1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu
s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.
Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně
platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, a za
jejich správné vyúčtování.
2. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 30. 4. 2019 předložit poskytovateli vyúčtování
dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí vztahovat
k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté částky.
b) Příjemce k vyúčtování předloží účetní sestavu, která prokazuje využití poskytnuté dotace
dle členění jednotlivých nákladových skupin. Z účetní sestavy musí být zřetelná a
kontrolovatelná výše poskytnuté dotace a výše jejího čerpání v daném účetním období,
včetně dokladového členění (např. výsledovka služby, finanční příspěvek, doklady).
Příjemce dotace je povinen uvést na originály účetních dokladů či písemnostech
souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla kryta z poskytnuté dotace a tyto
písemnosti uchovávat po stejnou dobu jako účetní doklad. Poskytovatel je v případě potřeby
oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí.
c) V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto
nedostatky odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění,
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.
3. Změny v čerpání dotace je příjemce oprávněn provést pouze na základě písemného souhlasu
poskytovatele. Za tím účelem je příjemce povinen písemně oznámit poskytovateli jakékoliv
změny související s čerpáním poskytnuté dotace, a to minimálně 30 dnů předem.
4. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 dnů od okamžiku vzniku změny
informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce,
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.
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5. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.
6. Příjemce dotace se zavazuje na svých webových stránkách zveřejnit a ve všech písemných
materiálech, které se vztahují k projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům
humanity Liberec“ uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena statutárním městem
Liberec.
7. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích a
aktualitách týkajících se projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity
Liberec“.
8. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté
dotace.
9. Příjemce dotace se zavazuje poskytovat sociální služby v centru města na adrese Felberova
256 v Liberci, kde bude po dobu minimálně deseti let po ukončení realizace projektu ve
vytvořených prostorách poskytovat nízkoprahové protidrogové sociální služby (K-centrum
Liberec a terénní programy pro lidi ohrožené drogou) a dále sociální služby Dům na půl
cesty Liberec a terénní programy sociální prevence, které svým rozsahem zajišťují sociální
služby dotčených cílových skupin napříč celým Libereckým krajem.

VI.
Kontrola
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. O
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem
poskytnutí dotace.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace,
tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele.
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VII.
Sankce
1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením
rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových
pravidlech.
3. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto:
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 3,4 a 7 této smlouvy, odvod za
porušení rozpočtové kázně činí 1 % z poskytnuté dotace (minimálně však 1.100
Kč);
b) pokud příjemce nepředloží závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace ve stanovené lhůtě,
odvod za porušení rozpočtové kázně činí:
- 1% z poskytnuté dotace (minimálně však 1.100 Kč) při překročení lhůty o 1 až
7 dnů,
- 20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 Kč) při překročení lhůty o 8
až 14 dnů,
- 50% z poskytnuté dotace (minimálně však 5.000 Kč) při překročení lhůty o 15
až 30 dnů,
- 100% poskytnuté dotace při překročení lhůty o více než 30 dnů
c) při neuvedení či neoznačení toho, že projekt, jenž je předmětem veřejné finanční
podpory, je realizován s přispěním SML, odvod za porušení rozpočtové kázně činí
2% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 Kč);
d) poruší-li příjemce povinnosti v oblasti vedení řádného a odděleného sledování přijatých
a použitých finančních prostředků uloženého smlouvou, lze je však doložit jinou formou
evidence, činí odvod za porušení rozpočtové kázně 50% z poskytnuté dotace
(minimálně však 5.000 Kč).
e) při porušení povinnosti stanovené v čl. V odst. 9 činí odvod za porušení rozpočtové
kázně 100% z poskytnuté dotace.
4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil,
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše
však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo
k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.
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VIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků
na základě dohody obou smluvních stran.

3.

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12.
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013 (dále jen
„Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter
podpory de minimis ve smyslu čl. 3 a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této
smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o
podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a
dva stejnopisy poskytovatel.

5.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob.

6.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7.

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou
odpovědnost.

8.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9.

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

10. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ze dne .
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V Liberci dne:

V ……………….. dne:

Poskytovatel

Příjemce

………………………………………….
statutární město Liberec
Tibor Batthyány
primátor

………………………
Most k naději, z.s.
Lubomír Šlapka
předseda
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