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: 29
Poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Návrat, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní
smlouvy
Stručný obsah: Na základě žádosti organizace Návrat o.p.s., předkládá odbor školství a sociálních
věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 2.000.000 Kč na pokrytí nákladů provozu Azylového domu pro ženy a rodiny
s dětmi v Liberci 14, Věkova 318/14, v měsících leden - březen 2020.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Zpracoval:

Háková Pavlína - pověřena zastupováním výkonu funkce vedoucí oddělení
humanitního, tajemnice výboru pro sociální věci a bezpečnost

Schválil:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

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 finanční návratné výpomoci organizaci Návrat o.p.s., se sídlem Široká 304/68,
460 07, Liberec 3, IČ: 27323773, na pokrytí nákladů provozu Azylového domu pro ženy a
rodiny s dětmi v Liberci 14, Věkova 318/14, v měsících leden - březen 2020, v celkové výši
2 000 000 Kč,

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
statutárního města Liberec s organizací Návrat o.p.s., se sídlem Široká 304/68, 460 07
Liberec 3, IČ: 27323773, dle přílohy č. 2,
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi
statutárním městem Liberec a organizací Návrat o.p.s., se sídlem Široká 304/68, 460 07
Liberec 3, IČ: 27323773, dle přílohy č. 2.

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
T: 14.02.2020
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Důvodová zpráva:
Organizace Návrat o.p.s., zažádala dne 7. 1. 2020 statutární město Liberec o návratnou finanční výpomoc
ve výši 2.000.000 Kč na pokrytí nákladů provozu Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci
14, Věkova 318/14, v měsících leden - březen 2020 (příloha č. 1).
Společnost Návrat o.p.s. zahájila v budově ve vlastnictví statutárního města Liberec provoz azylového
domu pro ženy a rodiny s dětmi dne 1. 1. 2020. Objekt byl zrekonstruován k tomuto účelu z prostředků
Integrovaného regionálního operačního programu (výzva č. 61 – Sociální infrastruktura – integrované
projekty IPRÚ). O dotaci na financování provozu zažádala organizace v rámci výzvy č. 52 Operačního
programu zaměstnanost. Podle informací řídícího orgánu MPSV by měla být žádost posouzena do konce
ledna 2020 a finanční prostředky může organizace očekávat nejdříve v březnu 2020.
Účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci je tedy nutnost překlenutí časového nesouladu mezi
potřebou hradit náklady na provoz Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci a příjmem
finančních prostředků z dotace MPSV z Operačního programu zaměstnanost v rámci výzvy č. 52.
Finanční prostředky, které příjemce obdrží od statutárního města Liberec, budou sloužit na pokrytí
provozních nákladů (personální náklady, náklady na služby, náklady na pořízení vybavení a spotřebního
materiálu) v měsících leden – březen 2020, vráceny budou nejpozději do 30. 4. 2020.
Odbor školství a sociálních věcí vypracoval návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu statutárního města Liberec. Na základě smlouvy bude v případě schválení Radou a
Zastupitelstvem města Liberec poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 2.000.000 Kč organizaci
Návrat o.p.s. Návrh smlouvy přikládáme v příloze č. 2.
Odbor školství a sociálních věcí po projednání s náměstkem primátora PhDr. Mgr. Ivanem Langrem
doporučuje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci.
Návratná finanční výpomoc bude hrazena z rozpočtu odboru školství a sociálních věcí MML, oddělení
humanitního. Finanční částka bude na položku převedena po schválení poskytnutí návratné finanční
výpomoci.
ORJ2

000500170040

Název ORJ2

Oddělení humanitní

ODPA

004399

POL

5621

UZ
ORJ
ORG
Text ORG

Neinvestiční finanční půjčené prostředky
o.p.s.

Rozpočet schválený

0,-

Rozpočet upravený

0,-

Přílohy:
2. Návrat - smlouva o poskytnutí NFV
1. Návrat - žádost o návratnou finanční výpomoc 2020

3/3

Příloha č. 2

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ
FINANČNÍ VÝPOMOCI 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 Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města
číslo bankovního účtu: 1089692/0800 vedeného u ČS, a.s. Liberec
(jako strana poskytující návratnou finanční výpomoc, dále jen poskytovatel)
a
Návrat, o.p.s.
se sídlem Liberec 3, Široká 304/68, PSČ 460 01
IČ 27323773
zastoupená Robertem Pradem, ředitelem společnosti
číslo bankovního účtu: xxxxxxxxx/0300 vedeného u ČSOB, a.s.
(dále jen příjemce)

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a odst. 5 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 návratné finanční výpomoci z rozpočtu
statutárního města Liberec

I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č.
xxx/2020 ze dne 30. 1. 2020 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
statutárního města Liberec na základě příjemcem podané individuální žádosti. Účelem
poskytnutí návratné finanční výpomoci je nutnost překlenutí časového nesouladu mezi
potřebou hradit náklady na provoz Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci
(personální náklady, náklady na služby, náklady na pořízení vybavení a spotřebního
materiálu) a příjmem finančních prostředků z dotace MPSV z Operačního programu
zaměstnanost v rámci výzvy č. 52. Finanční prostředky, které příjemce obdrží od
statutárního města Liberec, budou sloužit na pokrytí nákladů v měsících leden – březen
2020, vráceny budou nejpozději do 30. 4. 2020.

2.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech.
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3.

Návratná finanční výpomoc 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.

II.
Výše návratné finanční výpomoci
1. Příjemci je ve smyslu čl. I této Smlouvy poskytována návratná finanční výpomoc ve výši
2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). Příjemce návratnou finanční výpomoc
přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu a s účelem poskytnutí uvedeným v čl. I
této Smlouvy.
2. Návratná finanční výpomoc se poskytuje v souladu s § 10a odst. 1 písm. c) zákona o
rozpočtových pravidlech bezúročně.
3. Z poskytnuté návratné finanční výpomoci lze hradit pouze následující náklady: náklady na
provoz Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci (personální náklady, náklady
na služby, náklady na pořízení vybavení a spotřebního materiálu).

III.
Čerpání návratné finanční výpomoci
1. Příjemce je oprávněn čerpat návratnou finanční výpomoc, která mu byla na základě této
smlouvy poskytnuta, nejpozději do 31. 3. 2020.
2. Nevyčerpanou návratnou finanční výpomoc nebo její část je příjemce povinen vrátit
nejpozději do 30. 4. 2020 na účet poskytovatele č. 1089692/0800, VS 27323773.
V případě, že příjemce nevrátí nevyčerpanou návratnou finanční výpomoc či její část
v tomto termínu, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona o
rozpočtových pravidlech.

IV.
Způsob poskytnutí návratné finanční výpomoci
Návratná finanční výpomoc bude příjemci poukázána převodem na účet č. xxxxxx/0300
vedený u ČSOB, a.s., do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

V.
Navrácení poskytnuté finanční výpomoci
Příjemce je povinen navrátit poskytovateli poskytnutou návratnou finanční výpomoc, a to
nejpozději do dne 30. 4. 2020, a to jednorázově.
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Příjemce je povinen vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc na bankovní účet
poskytovatele č. 1089692/0800 vedený u ČS, a.s. Liberec.
V případě, že příjemce nevrátí návratnou finanční výpomoc či její část v tomto termínu, dopustí
se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech.

VI.
Všeobecné podmínky užití návratné finanční výpomoci
1. Příjemce návratné finanční výpomoci 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 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 návratné finanční výpomoci je povinen nejpozději do 31. 5. 2020 předložit
poskytovateli vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnuté návratné finanční
výpomoci. Příjemce předloží poskytovateli výsledovku (výkaz zisku a ztráty), ze které bude
zřejmé, že peníze přijal a ve stejné výši vrátil. Dále poskytne příjemce poskytovateli kopie
účetních dokladů a záznamy daňové evidence.
3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané návratné
finanční výpomoci nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické
osoby s likvidací.
4. Příjemce návratné finanční výpomoci se zavazuje na svých webových stránkách zveřejnit a
ve všech písemných materiálech, které se vztahují k Azylovému domu pro ženy a rodiny s
dětmi v Liberci uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena statutárním městem
Liberec.
5. Příjemce návratné finanční výpomoci se zavazuje informovat poskytovatele o
připravovaných akcích a aktualitách týkajících se projektu Azylový dům pro ženy a rodiny
s dětmi v Liberci.
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy a výše poskytnuté návratné finanční
výpomoci.

VII.
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 návratná finanční výpomoc poskytnuta.
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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 návratné finanční výpomoci.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání návratné
finanční výpomoci, tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany
poskytovatele.

VIII.
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. VI odst. 4 a 5 této smlouvy, odvod za
porušení rozpočtové kázně činí 1 % z poskytnuté návratné finanční výpomoci
(minimálně však 1. 100 Kč);
b) pokud příjemce nepředloží závěrečné vyúčtování poskytnuté návratné finanční
výpomoci ve stanovené lhůtě, odvod za porušení rozpočtové kázně činí:
- 1% z poskytnuté návratné finanční výpomoci (minimálně však 1.100 Kč) při
překročení lhůty o 1 až 7 dnů,
- 20% z poskytnuté návratné finanční výpomoci (minimálně však 2.000 Kč) při
překročení lhůty o 8 až 14 dnů,
- 50% z poskytnuté návratné finanční výpomoci (minimálně však 5.000 Kč) při
překročení lhůty o 15 až 30 dnů,
- 100% poskytnuté návratné finanční výpomoci 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 návratné finanční výpomoci (minimálně však 2.000 Kč);
d) poruší-li příjemce povinnosti v oblasti vedení řádného sledování přijatých a použitých
finančních prostředků uloženého smlouvou, lze je však doložit jinou formou evidence,
činí odvod za porušení rozpočtové kázně 50% z poskytnuté návratné finanční
výpomoci (minimálně však 5.000 Kč).
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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.

IX.
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“). Za podporu de minimis poskytnutou příjemci na základě této smlouvy se
považuje částka ve výši 28 133 Kč, která je vypočítána jako rozdíl mezi bezúročnou
návratnou finanční výpomocí a průměrnou cenou běžného úvěru poskytnutého bankami na
bankovním trhu dle průměrných úrokových sazeb (za rok 2019) korunových úvěrů
poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR (nové obchody) u úvěru s objemem
do 7.5 mil. Kč dle údajů zveřejněných Českou národní bankou. Příjemce bere na vědomí,
že podpora poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí podpory 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).
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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 návratné finanční výpomoci a uzavření
veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. xxx/2020
ze dne 30. 1. 2020.

V Liberci dne:

V Liberci dne:

Poskytovatel

Příjemce

statutární město Liberec

Návrat, o.p.s.

………………………………………….
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor

………………………
Robert Prade
ředitel společnosti
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