STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
1. zasedání zastupitelstva města dne: 30.01.2020
Bod pořadu jednání: 28
Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje, z. s., na rok 2020
Stručný obsah: Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., žádá o poskytnutí dotace ve výši
300.000 Kč na úhradu provozních nákladů spojených s činností, tj. se získáváním a distribucí
potravin osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sítě místních neziskových organizací
a zástupců statutárního města Liberec.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Zpracoval:

Sochůrková Adéla, Mgr. - referent sociálních služeb

Schválil:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Háková Pavlína - pověřena zastupováním výkonu funkce vedoucí oddělení
humanitního, tajemnice výboru pro sociální věci a bezpečnost

Projednáno:

V RM dne 21. 1. 2020

Projednat ve
výboru ZM:

Výbor pro sociální věci a bezpečnost

Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. v. r. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč pro Potravinovou banku Libereckého kraje, z. s., IČ
22714154, se sídlem Pionýrů 976, 460 06 Liberec 6, na úhradu provozních nákladů
vzniklých v souvislosti s její činností,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu statutárního města Liberec s Potravinovou
bankou Libereckého kraje, z. s., dle přílohy č. 2
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 300.000 Kč s
Potravinovou bankou Libereckého kraje, z. s., IČ 22714154, se sídlem Pionýrů 976, 460 06
Liberec 6, na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s její činností dle přílohy
č. 2.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
T: 28.02.2020
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Důvodová zpráva:
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. (dále PBLK) podala dne 7. 1. 2020 žádost o poskytnutí
finančních prostředků ve výši 300.000 Kč na rok 2020 na úhradu provozních nákladů spojených s její
činností, tj. se získáváním a distribucí potravin pro osoby v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím
sítě místních neziskových organizací a zástupců města Liberec. Součástí žádosti je zdůvodnění, rozpočet
na rok 2020 a výkaz zisků a ztrát.
Popis činnosti
Potravinová banka Libereckého kraje pomáhá od roku 2012 lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci. Pomoc spočívá v distribuci potravin, které PBLK získává převážně od obchodních řetězců,
zemědělců a prvovýrobců. Jedná se o potraviny, které jsou zdravotně nezávadné, ale zároveň neprodejné.
Místo nákladné likvidace jsou tyto potraviny PBLK systematicky přidělovány poskytovatelům sociálních
služeb. Jejich klienti jsou pak přímými spotřebiteli potravinové pomoci.
V roce 2019 PBLK rozdělila více než 133 tun potravin v hodnotě 13 100 000 Kč, které by jinak skončily
v kontejnerech. S bankou spolupracuje v současné době 48 organizací a další se postupně připojují.
Potravinovou pomoc, kterou ročně využije přes 5 000 osob, je možné poskytnout formou potravinových
balíčků nebo poskytnutím připravené stravy.
V souvislosti s novelou zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů, od ledna 2018 došlo k výraznému nárustu distribuovaných
potravin. Z důvodu bezproblémového zajištění provozu bylo vytvořeno nové pracovní místo, kdy od
února 2020 bude v PBLK zaměstnáno celkem 5 osob na hlavní pracovní poměr.
Na financování PBLK se podílí Liberecký kraj, Ministerstvo zemědělství ČR nebo samotní odběratelé
formou příspěvků. S ohledem na potřebnost této služby na území města Liberce se na financování
pravidelně podílí i SML. V uplynulých třech letech činil příspěvek města 300.000 Kč. V tomto roce žádá
PBLK statutární město Liberec opět o dotaci ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních nákladů
spojených zejména s provozem skladu (úhrady za energie, teplo, nájemné), na úhradu nákladů na
pohonné hmoty, opravy, drobný materiál a na úhradu osobních nákladů zaměstnanců PBLK. Žádost
přikládáme v příloze č. 1.
Odbor školství a sociálních věcí po projednání s náměstkem primátora PhDr. Mgr. Ivanem Langrem,
doporučuje poskytnout částku v požadované výši 300.000 Kč, tedy stejnou částku, která byla PBLK
vyplacena v minulých letech.
Odbor školství a sociálních věcí vypracoval návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec, na jejímž základě bude v případě souhlasu rady města a následně po schválení
zastupitelstvem města poskytnuta dotace ve výši 300.000 Kč s dobou čerpání do 30. 04. 2021. Dotace
bude účelově vázána na úhradu provozních a mzdových nákladů v souvislosti s činností PBLK. Návrh
smlouvy přikládáme v příloze č. 2. Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru školství a sociálních věcí.
Žádost byla posouzena v souladu s pravidly Klíče k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu
statutárního města Liberec, schváleného Radou města Liberec, usnesením č. 794/2015.

ORJ2

000500170040

Název ORJ2

Oddělení humanitní
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ODPA

004399

POL

5222

UZ

000000000

ORJ

0000000001

ORG

0020025000000

Text ORG

Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet schválený

0,-

Rozpočet upravený

300.000,-

Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost
Příloha č. 2 - Smlouva
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Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 2

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC
č. xxxx
Smluvní strany:
statutární město Liberec
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ 00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí
číslo bankovního účtu: 1089692/0800
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel)
a
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.
se sídlem Pionýrů 976, 460 06 Liberec 6
IČ 22714154
zastoupený předsedkyní spolku Mgr. Olgou Merglovou
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L,
vložka 8195
číslo bankovního účtu: xxx
(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. xxx ze
dne xxx 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.

Poskytnutí dotace dle této smlouvy nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť činnost, na niž se dotace poskytuje,
nepředstavuje hospodářskou činnost ve smyslu evropského práva.
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II.
Účel a výše dotace
1.

Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých)
a je účelově vázána na úhradu provozních a mzdových nákladů vzniklých v kalendářním
roce 2020 v souvislosti s činností příjemce, tj. se získáváním a distribucí potravin chudým
a potřebným lidem prostřednictvím sítě místních neziskových organizací.

2.

Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:
a) nákupy pozemků a budov;
b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč
a dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč;
c) pořízení majetku formou leasingu;
d) rekonstrukce a opravy nemovitostí;
e) 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.
f) ostatní osobní a sociální náklady nad rámec povinných nákladů, které je
zaměstnavatel povinen za zaměstnance hradit.
g) členské příspěvky odborných společností a asociací.
h) náklady na reprezentaci ve smyslu nedaňových nákladů (občerstvení, pohoštění,
dary a obdobná plnění).
i) soudní poplatky, penále a pokuty, dlužné úroky.
j) daň z přidané hodnoty, pokud lze uplatnit odpočet.
k) zahraniční pracovní cesty.
l) tuzemské cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.
III.

Čerpání dotace
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta,
nejpozději do 30. 4. 2021.
2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30. 4. 2021 na
účet poskytovatele č. 1089692/0800, v. s.: xxxx.
IV.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. xxxx vedený u Fio banky do 20 dnů
od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
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V.
Všeobecné podmínky
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.

Příjemce dotace je povinen nejpozději do 18. 6. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování
dotace dokládající účelovost a výši využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí
vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté
dotace. Příjemce dotace k vyúčtování předloží:
a) účetní sestavu, která prokazuje využití poskytnuté dotace v členění dle jednotlivých
nákladových skupin; z účetní sestavy musí být zřetelná a kontrolovatelná celková výše
nákladů na jednotlivé nákladové skupiny, výše poskytnuté dotace a výše jejího čerpání
v daném účetním období, včetně dokladového členění (např. výsledovka služby,
finanční příspěvek, doklady),
b) kopie faktur nebo dokladů faktury nahrazující a kopie dokladů o jejich úhradě (např.
kopie výpisů z bankovních účtů u bezhotovostních plateb a kopie výdajových
pokladních dokladů u hotovostních plateb); kopie účetních dokladů musí být čitelné,
nesmí se překrývat a musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti.

3. 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.
4. 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.
5. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté
dotace.
6. Změny v čerpání dotace je příjemce oprávněn provést pouze na základě předchozího
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.
7. Příjemce se zavazuje informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se
identifikace příjemce, (zejména změna právní formy, sídla, změna či zánik živnostenského
či jiného oprávnění) či změně vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje, a to
nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny.
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8. Příjemce je povinen nejpozději 7 kalendářních dnů předem informovat poskytovatele (odbor
školství
a
sociálních
věcí
MML
oddělení
humanitní,
e-mail:
sochurkova.adela@magistrat.liberec.cz) o připravovaných akcích a aktualitách týkajících
se podpořené činnosti a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu
poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji.
9. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových
stránkách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti, se příjemce zavazuje uvádět, že
příslušná činnost byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.
10. Příjemce dotace se zavazuje naplňovat účel provozování Potravinové banky Libereckého
kraje, z. s., po celou dobu trvání této smlouvy.
11. 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.
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 finančních 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.

VII.
Sankce
1. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech.
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.
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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. 1 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 nebo závěrečnou
zprávu o realizaci projektu 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,

b) 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);
c) 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).
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.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží
po jednom stejnopisu.
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků
na základě dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v této smlouvě.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna 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).
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5. 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. Neoznačení údajů je považováno za
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
6. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 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).
7. 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.
8. 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 Zastupitelstva města Liberec usnesením č. xxx ze dne xxx.

V Liberci dne:

V Liberci dne:

Za poskytovatele

Příjemce

………………………………………….
Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství a sociálních věcí

………………………….
Mgr. Olga Merglová
předsedkyně spolku
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