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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
9. Zastupitelstva města

konaného dne 76.12.2079

Žádost o individuální neinvestiční dotaci - Diecézní charita Brno

Diecézní charita Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo Pole, 60200 Brno iČ: 44990260 si podala

dne 29.10. 2019 pod čj. MUNMNM/12471023/2019 individuální žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve

výši 70 tis. Kč na spolufinancování ambulantní služby denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pern. pro 1 občana

z Líšné a 1 občana z Věcova. Návrh poskytnutí dotace dle žádosti je předkládán k projednání.

Žádost není doporučována z důvodů, že se nejedná o poskytování sociálních služeb občanům

Nového Města na Moravě a ani denní stacionář Rosa nemá sídlo v Novém Městě na Moravě, z toho

důvodu není zařazen do Komunitního plánu města.

85 písm. c) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

a) přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených

do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, které poskytuje Diecézní charita Brno v

roce 2020. Jedná se o sociální ambulantní služby denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pern.

b) poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 70.000,-Kč pro sociální ambulantní služby denního stacionáře

Rosa v Bystřici nad Rem. poskytovateli těchto služeb tj. Diecézní charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše

1928/9, Královo Pole, 60200 Brno, iČ: 44990260 na rok 2020.

c) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové

Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a DCHB jako příjemcem dotace, a to dle přílohy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu rozpočtu spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2020 v částce 70.000,-Kč z

odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví sociální věci.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Ph Dr. Žofie Řádková
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Vyjádření: Sociální komise RM, odbor ŠKSV ani RM na své 18. schůzi

nedoporučily přihlásit se k Pověření Kraje Vysočina pro poskytování

sociálních služeb DCHB, a to poskytování sociálních služeb denního

stacionáře Rosa, který nemá sídlo v Novém Městě na Moravě a současně

nedoporučily ani poskytnutí DCHB neinvestiční dotace za výše

uvedeným účelem.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Diecézní charita Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo Pole,

60200 Brno iČ: 44990260 si podala dne 29.10. 2019 pod čj.
MUNMNM/1247 1023/2019 individuální žádost o poskytnutí neinvestiční

dotace ve výši ve výši 70 tis. Kč na spolufinancování ambulantní služby

denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pern. pro 1 občana z Líšné a 1

občana z Věcova . Návrh poskytnutí dotace dle žádosti je předkládán k

projednání.

DCHB vzhledem k objemu finančních prostředků, se kterými hospodaří,

nemůže přijímat dotace v režimu de minimis, a to ani jako podporu

malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Evropské Komise č.

1407/2013 (strop 200 tis. EUR za 3 roky), a ani ve smyslu Nařízení

Komise (EU) Č. 360/20 12 ze dne 26. dubna 2012 o použití či. 107 a 108

smlouvy o fungování EU na podporu de mínimis udílenou podnikům

poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (strop 500 tis. EUR

za 3 roky) v rámci nichž město vyhlásilo dotační programy pro sociální

oblast na rok 2020.

Ovšem financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů je považováno

za veřejnou podporu, jejíž poskytování je potřeba uvést do souladu s

pravidly EU pro oblast veřejné podpory. Kraj Vysočina tento soulad pro

rok 2019 a 2020 zabezpečuje vydáním Pověření k poskytování služeb

obecného hospodářského zájmu a stanovením odpovídajících zásad pro

výpočet vyrovnávací platby. Pokud chce město svou veřejnou podporu

poskytovat v souladu s evropskou legislativou, může to řešit

bud‘ vlastním pověřením vydaným na základě vlastních pravidel, nebo

může v rámci svého dokumentu (smlouvy nebo jiného dokumentu)

prohlásit, že městem poskytnuté prostředky (dotace) spadají pod

pověření vydané Krajem Vysočina.

V návaznosti na výše uvedené a projednání v sociální komisi

Rady města nedoporučujeme RM a následně i ZM poskytnout

DCHB neinvestiční dotaci ve výši 70 tis. Kč na spolufinancování

ambulantní služby denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pern.

pro 1 občana z Líšné a 1 občana z Věcova.

Odůvodnění:

vzhledem k tornu, že se nejedná o poskytování sociálních služeb

občanům Nového Města na Moravě a ani denní stacionář Rosa nemá

sídlo v Novém Městě na Moravě a z toho důvodu není zařazen do

Komunitního plánu města, dotaci nedoporučujeme poskytnout.

Vykrytí dotace:

_.‚_______.___n _ ——————-— 1_ _______1__.___91_ ii i— ‚r1,-\
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V případě, že se rozhodne RM a následně ZM dotaci poskytnout, je

možné tuto dotaci vykrýt z uspořené částky dotačního programu v

sociální oblasti na rok 2020 ve výši 85 tis. Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - veřejnoprávní smlouva (Veřejná)

Příloha - zápis soc kom dot program 2020.pdf (Veřejná)
Příloha - Žádost DCHB 2020.pdf (Neveřejná)

Materiál projednán: sociální komise

vedení města

DCHB ‚ing. Zelená

RM dne 9.12.2019

Přizváni:

//‚4,-..-.,-.. -‚ 1 1 11 lfll O



7. Město Nové Město na Moravě
sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 37 Nové Město na Moravě
zastoupené: Michalem Smardou, starostou města
IC: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 7224751/0100
(dále Jen „poskytovatel dotace“)

a

2.............

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. 159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů tuto:

Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dotace č......

Čl.l
Obecná ustanovení

Zastupitelstvo/Rada města Nové Město na Moravě na svém zasedání/schůzi konané/m dne
usnesením přijatým pod bodem č I...RM/ZM/201.. programu a na základě žádosti

příjemce dotace registrované pod č.j. MUNMNM/ ze dne rozhodlo o poskytnutí
neinvestiční dotace v celkové výši Kč, slovy (dále jen „dotace‘) příjemci
dotace za účelem ‚ a to za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

ČL fl
Dotace

J. Dotace je účelově vázána na projekt ‚ a to za podmínek dále uvedených v této
smlouvě.

2. Dotace je finanční podporou 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,
a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Čl. III
Práva a povinnosti poskytovatele dotace

1. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci dotace dotaci ve výši - Kč



slovy . korunčeských.

2. Poskytovatel dotace převede dotací v dohodnuté výši na bankovní účet příjemce dotace, který
je uveden v preambuli této smlouvy, a to do 30-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Poskytovatel dotace má právo provádět kontrolu použití dotace na místě samém v souladu
s ustanoveními této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2007 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.

či. Iv
Práva a povinnosti příjemce dotace

1. Příjemce dotace se zavazuje dotaci přijmout a použít ji v souladu s touto smlouvou. Čerpat
finanční prostředky z této dotace lze na platné účetní doklady vydané v době od
Tuto dotaci se příjemce dotace zavazuje vyčerpat nejpozději do 37.1 2 s tím, že dotace v
oblasti

a) může být použita na:

b) nemůže být použita na:

2. Příjemce dotace předloží poskytovateli dotace v termínu nejpozději do 31.07 do
hod. v souladu se zákonem č. 563/1 991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyúčtováni dotace (alternatíva dle programu a výzvy - včetně povinné finanční spoluúčasti
příjemce v minimální výši 30 %) z celkové výše nákladů na projekt. Vyúčtování dotace provádí
příjemce dotace tak, že předloží Závěrečnou zprávu o vyúčtování dotace včetně kopií účetních
dokladů (v Kč), které budou označeny „hrazeno z dotace Nového Města na Moravě a výpisů z
účtu (v Kč). U zahraniční platby budou doklady přeloženy a částky přepočítány v základním
kurzu CNB k datu realizace dotované aktivity. Za správnost předložených dokladů včetně
překladu odpovídá příjemce dotace.

3. Dále příjemce dotace doloží v rámci vyúčtování informaci o tom (např. fotodokumentaci, článek
v tisku a pod.), že projekt byl podpořen z prostředků města, a to nejpozději do 31 .1.
následujícího kalendářního roku.

4. Příjemce dotace je povinen vrátit na bankovní účet poskytovatele dotace uvedený v preambuli
této smlouvy finanční prostředky ve výši nevyčerpaného zůstatku dotace, bude-li využitá částka
nižší než poskytnutá dotace, a rovněž finanční prostředky použité v rozporu s účelem, za
kterým byla dotace poskytnuta, a to nejpozději do

5. Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet poskytovatele dotace,
jestliže odpadne účel, pro který je dotace poskytována, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy se
příjemce dotace o této skutečnosti dozví.

6. Příjemce dotace není oprávněn převést dotaci na jiný subjekt.

7. Příjemce dotace je povinen umožnit osobám pověřených poskytovatelem dotace provádět
věcnou, právní, finanční a účetní kontrolu užití poskytnuté dotace a poskytnout jim veškerou
potřebnou součinnost.
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8. Příjemce dotace je dále povinen informovat poskytovatele dotace o všech okolnostech, které
mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce dotace podle této smlouvy. Dále je
povinen bez zbytečného odkladu požádat poskytovatele dotace o změnu smlouvy či poskytnutí
výjimky v případě takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve smlouvě, které
by mu bez jeho zavinění znemožnily dodržet podmínky smlouvy. Poskytovatel dotace není
povinen jeho žádosti vyhovět.

9. Příjemce dotace je povinen ve vlastní režii v rámci publicity poskytnuté dotace uvést ve všech
formách prezentace, zejména na svých webových stránkách a na akci samotné bud‘ znak,
logotyp nebo sponzorský vzkaz města, přičemž je za tímto účelem oprávněn použít znak nebo
logotyp poskytovatele dotace (města Nové Město na Moravě). Logo je ke stáhnutí na webových
stránkách města https://mesto.nmnm.cz/manual-vizualni-identity/. Všechny akce konané v
Novém Městě na Moravě a místních částech je povinen příjemce dotace uvést v kalendáři akcí
města.

10. Příjemce dotace je povinen neprodleně, nejpozději však do 7-mi kalendářních dnů, informovat
poskytovatele dotace o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na
který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.

11. Podmínkou uzavření této smlouvy je vypořádání všech závazků vůči poskytovateli neinvestiční
dotace, a to včetně možných reklamačních řízení, které vyplývají ze smluvních vztahů mezi
příjemcem dotace a poskytovatelem dotace.

12. V případě, že neinvestiční dotace bude poskytnuta na opravy a údržbu nemovitostí je příjemce
dotace povinen doložit při vyúčtování dotace výsledky výběrového řízení na zhotovitele díla
včetně příslušné smlouvy o dílo.

13. Nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy bude čestné prohlášení, kde příjemce dotace uvede,
zda-li je či není plátce DPH, a zároveň v případě plátce DPH čestně prohlásí, zda může v rámci
čerpání dotace dle svých aktivit uplatnit odpočet DPH na vstupu či nikoliv.

Příjemce je povinen oznámit poskytovateli dotace neprodleně změnu z neplátce DPH na plátce
DPH společně se sdělením, zda v rámci této změny v souladu s ustanovením 79 zák. č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatní nárok na
odpočet daně při registraci.

Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení 77 — 78d zákona umožňuje, uplatnit nárok na
odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace v průběhu 5 let od pořízení a vrátit
poměrnou část dotace, kterou předtím použil na úhradu DPH příslušného majetku a která byla
uznatelným výdajem.

V případě jakékoliv následné vratky DPH při realizaci uznatelných výdajů, kterou příjemce
uplatnil či bude uplatňovat u místně příslušného správce daně, je povinen tuto skutečnost
neprodleně písemně oznámit poskytovateli společně s provedením vratky ve výši uplatněné
DPH na účet poskytovatele č. 1224757/0100.

ČLV
Důsledky porušení povinností příjemce dotace

1. Jestliže příjemce dotace poruší některou ze svých povinností stanovených mu obecně
závaznými právními předpisy nebo v čI. IV této smlouvy, vyjma odst. 8. a 9. je příjemce dotace
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, tedy vrátit poskytovateli dotace
poskytnutou dotaci (nebo její část) ve lhůtě, kterou poskytovatel dotace stanoví.
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2. V případě porušení povinností stanovených příjemci dotace v Čl. IV odst. 1, odst. 2, odst. 4,
odst. 5, odst. 6 odst. 7 a odst. 10 této smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně
výši poskytnuté dotace.

3. V případě porušení povinnosti stanovené příjemci dotace v či. IV odst. 3 této smlouvy odpovídá
odvod za porušení rozpočtové kázně výši nevyčerpaného zůstatku dotace nebo částce použité
v rozporu s účelem, za kterým byla dotace poskytnuta.

4. V případě porušení povinností stanovených příjemci dotace v či. IV odst. 8 a odst. 9 této
smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně částce ve výši 20 % poskytnuté dotace
za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

5. Pokud z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany příjemce dotace poskytovatel
dotace od smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční prostředky do té doby poskytnuté za
prostředky neoprávněně použité ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Příjemce dotace
je v takovém případě povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši poskytnuté
dotace.

6. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě požadované prostředky ve výši dle či. V odst. 2,
odst. 3, odst. 4 a odst. 5 této smlouvy poskytovateli dotace nevrátí, považují se za prostředky
zadržené ve smyslu ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). Příjemce
je v takovém případě povinen zaplatit poskytovateli dotace penále v souladu s platnými
právními předpisy ČR.

či. Vi
Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu.
Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

3. Jestliže dojde k ukončení této smlouvy poté, co poskytovatel dotace poukázal dotaci na účet
příjemce dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich
část) na účet poskytovatele dotace uvedený v této smlouvě, a to ve lhůtě stanovené v dohodě o
ukončení této smlouvy nebo v případě ukončení této smlouvy výpovědí, před uplynutím
výpovědní doby.

4. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli dotace
nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve smyslu 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém
případě je příjemce povinen zaplatit poskytovateli dotace penále v souladu s platnými právními
předpisy CR.

5. Poskytovatel dotace je dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany příjemce
dotace oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení se postupuje v souladu s či.
V této smlouvy.

4



či. Vii
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva byla sepsána ve vyhotoveních s platností originálu, příjemce dotace
obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení této smlouvy.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany jsou srozuměny a souhlasí s tím, že se na poskytnutou dotaci vztahují
ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, a to včetně jeho sankčních ustanovení
uvedených v 22.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů
poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim
byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.

5. Příjemce dotace souhlasí se shromažd‘ováním, uchováním a zpracováním svých osobních
údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození) obsažených v této smlouvě
poskytovatelem dotace (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a
dotační agendy, projednání v orgánech poskytovatele dotace a zveřejnění rozhodnutí těchto
orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze
uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je
poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou
uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Příjemce
dotace si je zároveň vědom svých práv podle 72 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. může být,
při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

7. Příjemce dotace podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“).

8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 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“) je město Nové Město
na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.



1 O. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že
smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě dne V dne

Poskytovatel dotace: Příjemce dotace:

Michal Šmarda
starosta
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Příloha č. I

Čestné prohlášení příjemce DPH

Příjemce dotace prohlašuje, že jako příjemce této dotace k dnešnímu dni;

a) není plátce DPH

b) je plátce DPH a může v rámci čerpání dotace dle svých aktivit plně čí částečně uplatnit
nárok na odpočet DPH na vstupu

c) je plátce DPH a nemůže v rámci čerpání dotace dle svých aktivit uplatnit nárok na
odpočet DPH na vstupu

Datum a místo podpisu čestného prohlášení;

Jméno a příjmení statutárního orgánu příjemce dotace nebo osoby oprávněné jednat za
právnickou osobu nebo příjemce dotace jako fyzické osoby

7



Zápis

KOMISE PRO SOCIÁLNÍ OBLAST A ZAMĚSTNANOST

Dne: 07.11.2019

Místo: zasedací místnost Měli Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103

Přítomni: Ing. Mgr. Hana Janů
Miroslav Landa
Ing. Mir Muhammad Nasír, Ph.D.
Ing. Tomáš Pospíšil
Věra Buchtová

Omluveni: Mgr. Ludmila Hadlačová
Mgr. Oldřich Brož

Program:

h Zahájení

2 Hodnocení projektů dle kritérií — 2. Etapa (Pomoc a podpora osobám
v nepříznivé sociální situaci)

3 Různé

ad 1)

Jednání komise zahájila předsedkyně komise Ing. Mgr. Flana Janů. která přivítala

přítomné členy komise. Dále přednesla předložený návrh programu s návrhem, aby se

v hodě 3 programu jednalo o individuální žádosti Diecézní charity Brno, Oblastní

charity Žďár nad Sázavou (dále DCI-lB).

1



ad 2)

Hlavním předmětem jednáni komise hlo hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
V souladu s cílem vyhlášeného dotačního programu ..Pomoc a podpora osobím
v nepříznivé sociální situacÍ (viz příloha Č. I zápisu).

člen komise, Ing Tomáš Pospíil, informoval ostatní členy komise O tom. že
v případě. že se bude vyhodnocovat žádost žadatele Ponimo. ops.. zdrží se hlasování,
neboť je statutárním zástupcem tředitelem) této organizace.

Pomo a podpora osohťim i ‚wpií:nilv ‚wciůI,if situaci

Schválená částka k rozdělení 365 000 Kč; došlo 5 žádostí, které dosáhly požadované

výše 290000 Kč.

Žádost podaly tyto organ

• STf(ED, z.á.. Třebíč

• Portimo. ops.. Nové MČsto na Moravě — EZOP, nízkoprahové zařízení pro

děti a mládež

• Ponirno. ops.. Noé Město na Nlora‘.ě Raná péče. Občanská poradna

• Domácí hospic Vysočina, ops.. Noté Msto na Moraě poskytování

mobilní specializované pali;iti ni péče

• Domácí hospic‘ Vysočina. ops.. Nové NIčto na Moravě — terénní odlehčovací

služby

Všechny žádosti splnily hod 8. I výhlášeného dotačního programu (kritéria pro

hodnoceni žádosti). Splnění těchto kritérii bylo pečlivě překontrolováno

administrátorem programu. PhDr. Žofií kádkovou PhDr. Řúdková upozornila na

administrativní chybu u žadatele Portimo, o.p.s.. který u obou žádosti na titulní stlaně

neyplnil Celkový rozpočet projektu.

členoté komise hlasovali O ponechání žadatele I‘uitimo. O.p.5 v dalším hodnoceni.

Hlasot áni o ponecháni uchazeče Portimo v dalším hodnocení:

Pro: 4 Proti: O Zdržel se: lttng. Pospíšil) Oriduven:2 — scháIeno

2



Všechny žádosti, tedy včetně žadatele Portimo, ops. byly dále hodnoceny dte

stanovených kritérií dle hodu 82 vyhlášeného dotačního programu. Hodnotící listy

výše uvedených organizací v dotačním programu na rok 2020 jsou přílohou č. 2 tohoto

zápisu.

Komise navrhuje:

• STŘED, z.ú., Třebíč — nepodpořit

Hla.‘ování žadatel STŘED:

Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O Omluven: 2 — schváleno

• Portirno, o.p.s., Nové Město na Moravě — EZOP —podpořit vc týši 100%

HIaování žadatel Portimo:

Pro: 5 Proti: O Zdržel se: l( Ing. Pospíšil) Omluven: 2 —schváleno

• Portimo, o.p.s., Nové Město na Moravě — Raná péče, Občanská poradna

—podpořit ‘e týši 100%

Hlasování - žadatel Port imo:

Pro: 5 Proti: f) Zdržel se: lt Ing. Pospíšil) Omluven: 2 — schváleno

• Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové Mčsto na Nforavě — poskytování
mobilní specializované paliativní péče —podpořit ľC výši 100%

Hlasování - žadatel Domácí hospic Vysočina:

Pro; 5 Proti: O Zdrže] se: O Omluven: 2 — schváleno

• Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě — terénní
odlehčovací služby — podpořit ve VÝŠÍ 100%

Hlasoání - žadatel Domácí hospic Vysočina:

Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O Omluven: 2 — schváleno

3



ad 3)

Ing. Janů dále informovala členy komise, že DCHB vzhledem k objemu finančních
prostředků. se kterými hospodaří, nemŮže přijímat dotace v režimu de tninimis, a to
ani jako podporu malého rozsahu.

DCHB, Oblastní charia Žďár nad Sázavou podala žádost o individuální dotaci na rok
2020 na spolufinancování služby denního stacionáře Rosa, který poskytuje službu 2
uživatelům našeho regionu. Bylo zjištěno, že se jedná o občany obce Líšná a Věcov,
kteří využívají fakultativní služby dopravy do/ze stacionáře, jehož sídlo je v Bystřici
nad Pernštejnem.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o občany obce Líšná a Věcov, nejde tedy o
občany Nového Města na Moravě, komise se roihodla nepodpořit požadavek DCHB o
poskytnutí individuální dotace.

Ing. Janů vyzvala členy komise k hlasování:

Hlasování o podpoření požadavku DCIIB:

Pro: O Proti: 5 Zdržel se: f) Omluven: 2 - neschváleno

Zapsala: Mgr. Khipačová Lenka, zapisovatel komise

Za správnost: Ing. Hana Janů
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44

Novt MtSTO

NA MORAVt

‚

O
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Název dotačního programu sociální oblasti na rok 2020:

Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální
situaci

1. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 365 000,- Kč

2. Cíl programu:

Cílem programu v této oblasti je podpora sociálních služeb v souladu se zákonem o
sociálních službách č. 1 08/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvísejících
veřejných služeb v souladu se schváleným komunitním plánem sociálních služeb
zaměřených na:
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (6-26 let)
- raná péče
- základní a odborné sociální poradenství
- terénní a ambulantní odlehčovací služby

3. Příjemce

neziskové právnické osoby (obecně prospěšné společnosti, spolky, církve,
humanitární organizace ) mimo příspěvkových organizací zřizovaných státem,
krajskou a městskou samosprávou, které sídlí nebo působí v Novém Městě na Moravě
nebo poskytují služby občanům Nového Města na Moravě

4. Lokalizace programu

Pro občany Nového Města na Moravě

5. Termín realizace

Projekt je možné realizovat ve lhůtě 1.1.- 31.12.2020.

6. Formulář žádosti

• žádosti se budou přijímat na předepsaném tiskopise s povinnými přílohami

Povinné př,7ohy
a) podrobně zpracovaný popis projektu
b) podrobný položkový rozpočet projektu
c) doklad o právní subjektivitě (výpis z rejstříku - veřejného, obchodního,.., stanovy apod.)



d) doklad o identifikací osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu
zastoupení za předpokladu, že není uveden ve výpisu z rejstříku,..
e) doklad o identifikaci osob s podílem v této právnické osobě
f) doklad o identifikaci osob, v nichž má přímý podíl a výši tohoto podílu
g) čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků vůči městu z předchozích let

7. Platební podmínky

• projekt může být financován pouze z jednoho zdroje dotačních programů města a
výzev

• jedna organizace může předložit maximálně dva projekty
• fínančnĺ prostředky budou poskytnuty na základě veřejnoprávní smlouvy v

režimu de minimis, a to bud‘ dle nařízení EK Č. 1407/2013 - obecné de minimis
(200 tis. EUR za 3 roky), nebo nařízení EK Č. 360/201 2 - de minimis pro služby
obecného hospodářského zájmu (500 tis. EUR za 3 roky) na účet žadatele

• finanční prostředky nemohou být v průběhu realizace převedeny na jiný subjekt
• finanční prostředky musí být vyčerpány v roce, kdy byla dotace přidělena
• příjemce musí mít vyrovnány veškeré finanční závazky vůči městu
• povinnost finanční spoluúčasti realizátora projektu, a to v minimální výši 30%

z celkové výše nákladů na projekt
• příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem Č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů poskytnutou dotaci
vyúčtovat

7.1. Náklady, které mohou být financovány za účelem realizace projektu z dotace:

- mzdové prostředky
- nákup materiálu
- nákup služeb a ostatní provozní náklady
- pronájmy prostor, ploch,...

7.2. Náklady neuznatelné z dotace:

- občerstvení
- členské příspěvky, poplatky, daně, úvěry, půjčky, penále, pokuty a dary (vyjma věcných
cen)
- investice

7.3. Minimálnía maximální výše dotace

Maximální výše finanční dotace na jeden projekt je 70 tis. Kč. Minimální výše není
stanovena.

8. Kritéria hodnocení

8.1. Kritéria pro hodnocení žádosti
• žádost nesmí být v rozporu s tímto programem
• žádost musí být podána ve stanoveném termínu, na předepsaném tiskopise, řádně

vyplněná včetně všech povinných příloh
• splnění podmínky finanční spoluúčasti na projektu v minimálnĺ výši 30% z celkové



výše finančnfch nákladů na projekt
• vyrovnání závazků vůči městu z předchozích tet

Při nesplnění některého z těchto kritérií je žádost administrátorem programu
vyřazena a nebude postoupena k dalšímu hodnocení.

8.2. Kritéria pro stanovení výše dotace

• připravenost a realízovatelnost projektu
• reálnost a průhlednost nákladů, jejich vhodnost a výše
• přínos projektu pro zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb
• plnění cíle programu a soulad s komunitním plánem města sociálních služeb

9. Lhůty a místo pro příjem žádostí

9.1. Žádosti budou přijímány na předepsaném tiskopise včetně všech povinných příloh na
podatelně MěU Vratislavovo nám. 103 v Novém Městě na Moravě v termínu 01.10. -

31.10.2019, ato buď:

- písemně (lze doučit osobně nebo Českou poštou, přičemž je rozhodující datum podání
na poštu - razítko)

- elektronicky prostřednictvím datové schránky - y67bvir, do předmětu zprávy napište:
Dotační program města — sociální oblast 2020

10. Kontrola poskytnutých dotací

Použití finanční dotace podléhá finanční kontrole

71. Závěrečná ustanovení

11.1. O uzavření smlouvy s vybraným žadatelem jakož i o výši poskytnuté dotace
rozhoduje rada města ptípadně zastupitelstvo města. Nárok na poskytnutí dotace vznikne
žadateli až v okamžiku uzavření veřejnoprávnf smlouvy o poskytnutí dotace.

11.2. V návaznosti na schválený harmonogram budou jednotliví žadatele písemně
informováni o poskytnuté či neposkytnuté finanční dotaci nejpozději do 30 dnů po jejím
schválení.

11.3. Bližší podmínky poskytnutí dotací jsou stanoveny v Metodice dotačních programů a
výzev města Nové Město na Moravě, která byla schválena Zastupitelstvem města Nové
Město na Moravě na svém zasedání dne 1 9.6. 2017 a dne 25.9.201 8.

11.4. Administrátorem programu je odbor ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo
nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě.
Kontaktní osoba: PhDr. Zofie Řádková, Čt: 566 598 421, zofie.radkova@meu.nmnm.cz.

Michal Šmarda
starosta

Vyvěšeno na úřední desce
Sňato z úřední desky



Hodnotící list
dotační program v sociální oblasti na rok 2020 — Pomoc a podpora osobám

v nepříznivé sociální situaci

Žadatel: STŘED, z.ú, Třebíč

Účel: Provoz sociální služby Linka důvěry STŘED

Slovní hodnocení:

• připravenost a realizovatelnost projektu

Z důvodu nemožnosti zhodnocení zpětné vazby nelze hodnotit.

• reálnost a průhlednost nákladů, jejich vhodnost a výše

Neprůkaznost nákladů pro obyvatele Nového Města na Moravě.

• přínos projektu pro zkvalitněnía rozvoj sociálních služeb

Nejasná vazba pro obyvatele Nového Města na Moravě, kteřĺ mohou využívat služeb
Občanské poradny nebo í jiných bezplatných linek.

• plnění cUe programu a soulad s komunitním plánem města sociálních služeb

Organizace se neprezentuje V Novém Městě tak, jako ostatnf organizace poskytující
službu stejného charakteru. Neprokazatelnost souladu s komunitním plánem.

Žádost je vhodná k poskytnutí dotace: ne v požadované výší

Počet bodů:

Návrh na výši dotace:



Hodnotící list
dotační program v sociální oblasti na rok 2020 — Pomoc a podpora osobám

v nepříznivé sociální situaci

Žadatel: Portimo o.p.s., Nové Město na Moravě

Účel: Podpora sociálních služeb EZOP — Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Slovní hodnocení:

• připravenost a realizovatelnost projektu

Portimo o.p.s. je organizace, která má projekty dlouhodobě dobře připraveny. Má dobře
zajištěno personální obsazení projektu.

• reálnost a průhlednost nákladů, jejich vhodnost a výše

Požadovaná částka, kterou organizace požaduje, je v souladu s požadavky vyrovnávací
platby v dotačním řízení pro rok 2020.

• přínos projektu pro zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb

Nĺzkoprahové zařízení EZOP je na území Nového Města na Moravě jediná služba tohoto
typu pro uvedenou cílovou skupinu.

• plnění cíle programu a soulad s komunitním plánem města sociálních služeb

Plně v souladu s komunitním plánem — cílová skupina „Rodina, děti, mládež a osoby
ohrožené závislostmľ‘ — podpora stávafícího nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Žádost je vhodná k poskytnuti dotace: ano ve 100% požadované dotace

Dne: .... Podpis předsedy komise

Počet bodů:

Návrh na výši dotace:



Hodnotící list
dotační program v sociální oblasti na rok 2020 — Pomoc a podpora osobám

v nepříznivé sociální situaci

Žadatel: Portimo o.p.s., Nové Město na Moravě

Účel: Podpora sociálních služeb Portimo — Raná péče a Občanská poradna

Slovní hodnocení:

• připravenost a reaflzovatelnost projektu

Portimo o.p.s. je organizace, která má projekty dlouhodobě dobře připraveny. Má zajištěno
personální obsazení projektu, které předpokládá poskytování odborného poradenswí.

• reálnost a průhlednost nákladů, jejich vhodnost a výše

Náklady jsou v souladu s dotačnf výzvou a jsou stanoveny v souladu s požadavky
vyrovnávací platby v dotačním řízení pro rok 2020.

• přínos projektu pro zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb

Jedná se o potřebné a bezplatné služby občanům, které pomáhají v tíživých životních a
sociálních situacích.

• plnění cíle programu a soulad s komunitním plánem města sociálních služeb

Plně v souladu s komunitním plánem. Raná péče pod cílovou skupinou tělesně
postižených, Občanská poradna pod cilovou skupinou osob v nepříznivé socíální situaci.

Žádost je vhodná k poskytnutí dotace: ano ve 100% požadované d tace

DneS Podpis předsedy komise

Počet bodů:

Návrh na Výši dotace:



Hodnotící list
dotační program v sociální oblastí na rok 2020 — Pomoc a podpora osobám

v nepříznivě sociální situaci

Žadatel: Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě

Účel: Poskytování mobilní specializované paliativní péče

Slovní hodnocení:

připravenost a reaflzovatelnost projektu

Projekt je připravený a realizovatelný, protože má dlouhodobou tradici.

• reálnost a průhlednost nákladů, jejich vhodnost a výše

S ohledem na potřebné odborné personální zajištění služby je požadovaná výše reálná a
odpovídá vyhlášenému dotačnímu programu.

• přínos projektu pro zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb

Poskytovaná služba pomáhá klientům dožít důstojně v jejich přirozeném prostředí,
v rodinném kwhu.
V tisku se objevuje poděkování za poskytnuté služby.

• plnění cíle programu a soulad s komunitním plánem města sociálních služeb

Je plně v souladu s komunitním plánem, cílová skupina „Senioři a osoby se zdravotním
postižením“.

Žádost je vhodná k poskytnutí dotace; ano ve 100% požadované dotace

Podpis předsedy komise

Počet bodů;

Návrh na výši dotace;



Hodnotící list
dotační program v sociální oblastí na rok 2020 — Pomoc a podpora osobám

v nepříznivé sociální situaci

Žadatel: Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě

Účel: Terénní odlehčovací služby

Slovní hodnocení:

• připravenost a realizovatelnost projektu

Projekt je připravený a realizovatelný, má dlouhodobou tradici.

• reálnost a průhlednost nákladů, jejich vhodnost a výše

Obsahově náklady odpovídají vyhlášenému dotačnímu programu, jsou v souladu
s požadavky vyrovnávací platby v dotačním řízení pro rok 2020.

• přínos projektu pro zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb

Poskytovaná služba je přínosná a hojně využívána občany Novoměstska. Pomáhá
zvládnout péči o rodinného příslušníka v terminálním stádiu nebo při dlouhodobé domácf
péči v rodinném prostředí.

• plnění cíle programu a soulad s komunitním plánem města sociálních služeb

Je v souladu s komunitním plánem — cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním
postižením.

Žádost je vhodná k poskytnutí dotace: ano ve 100% požadované dotace

Dne Podpis předsedy komise

Počet bodů:

Návrh na výši dotace:



DIECÉZNĺ CHARITA BRNO
OBLASTNÍ CHARITA
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

?‘*;É
tel.: +420 566 626 040
ochzr@zdar.charita.cz
www.zdar.charita.cz

Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor školství, kultury a sociálních věcí

PhDr. Žofie Řádková
Vratislavovo náměstí 103
Nové Město na Moravě
592 31

MĚSTSKÝ ÚŘAD 10 Ukládnak

NOVÉ MĚSTO na Moravě
okreo Žďdr nad Sázavou

Zpacovatel
29 10, 2019Doslo.

ve Žd‘áře nad Sázavou dne 24. 10. 2019

Věc: Žádosti o poskytnutí individuální dotace 2020 — Město Nové Město na Moravě

Vážená paní Řádková,

Zasíláme Vám individuální žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Nové

Město na Moravě pro rok 2020.

Děkujeme za podporu a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

OIECÉZNt CHARrrA BRNO
OBLaSTNÍ CHARttA 6

‚ c ŽĎÁR NAO SÁZAVOU
/ OblastnÍ charita Zďát nad Savou/ Horní 22, 591 01 Zďár nad Sázavou

mob, 734 362 153
16 44990260 016 4499O25O

llllIIIlIIIIIIIIIIiuIIyuIIíiuiNMNM 124

Bc. Věra Doležalová

Vedoucí ekonomického oddělení

tel.: + 420 566 631 644
mob.: +420 734 362 153
vera.dolezalova@zdar.charita.cz

Č. ú.: 110889787/0300 I lČ: 44990260 I DIČ: CZ44990260 I registrace 30. 10. 1996 MK ČR I ID schránka: 2z7jvcv

Sídlo organizace: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno

Bc. Věra Doležalová
rozpočtář - vedoucí ekonom
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Město Nové Město na Moravě

W

Zádost o poskytnutí individuální dotace
iysní . (\NO

**‘‘ AN‘O

Identifikace žadatele:

A) Fyzická osoba:

Jméno a příjmení, titul:

Datum narození/IČ:

Pdresa bydliště/sídlo:

Registrace:

Kontakt — č.telefonu:

E-mail:

Plátce DPH (označte): ANO NE

B) Právnická osoba

Diecézní charita Brno, organizační jednotka: Oblatní charita Ždár
Název: nad Sázavou

Sídlo:

třída Kpt. Jaroše 192819, 602 00 Brno

iČ: 44990260

Registrace: 30. 10. 1996 MK ČR, 8/1-07-708/Y 996

Právní forma: evidovaná církevní právnická osoba

Kontakt fč.telefonu, e-mail): 777 755 656, janazelena@zdar.charita.cz

Plátce DPH (označte): ANO (neuplatňuje nárok na odpočet DPH) N

Statutární zástupce:

Jméno a příjmení, titul: Ing. Jana Zelená
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Funkce:

Kontakt — č.telefonu:

ředitelka Oblastní charity Ždár nad Sázavou

777 755 656

Celkové náklady (v tis. Kč):
z toho:
materiálové náklady
nemateriálové náklady
osobní náklady

1) Vlastní zdroje (v tis. Kč):

2) Jiné zdroje — uveďte jaké (v
tis. Kč):

vlastní prostředky

úhrady od uživatelů

MPSV, Kraj Vysočina

obce a města ostatní

167 850
469 960

4 817 589

65 500

5 388 799

65 500

920 643

3 582 656

820 000

E-mail: janazelenazdarcharita.cz

5 458 799

Výše dotace (V tis. Kč): 70 000

Účel použití: Spolufinancování služby denního stacionáře Rosa
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Odůvodnění žádosti:
Oblastní charita Ždár nad Sázavou se, v rámci dotačního programu Nového Města na Moravě.
nemůže zapojit do dotačního programu, jelikož finanční prostředky budou poskytovány pouze na
základě veřejnoprávní smlouvy v režimu de minimís. Oblastní charita Žďár nad Sázavou je
organizační jednotkou Diecézní charity Brno, která poskytuje převážně sociální služby, a podmínky

pro podporu de minimis nesplňuje. Z tohoto důvodu žádáme město Nové Město na Moravě o
individuální dotaci, která je nezbytná pro poskytování sociální služby. Pro rok 2020 žádáme o
poskytnutí dotace na spolufinancování nákladů denního stacionáře Rosa, který poskytuje službu
také uživatelům z Novoměstska. Uživatelé byli do našich služeb přijati z důvodu naplněné kapacity v
zařízení Centrum Zdislava. Popis služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou Rosa denní stacionář je
uveden v příloze č. 7 žádosti.

Seznam povinných příloh:

I. Žadatel, který je právnickou osobou doloží identifikaci:
1) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení. Jedná se
například o výpis usnesení zastupitelstva obce o zvolení starostou, jmenovací dekret, zápis z
členské schůze spolku, výpis z rejstříku atd.

2) osob, s podílem v této právnické osobě

3) osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu (např.v %‚..). Jedná se o seznam právnických
osob, v kterých má žadatel podíl, je jejich členem apod.

Uvedené náležitosti dle bodu 2) a 3) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou oprávněnou
jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodü 2) a 3) pro žadatele irelevantní, uvede žadatel
rovněž tuto skutečnosti.

Ii. Čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků

lil. Fyzická- podnikající osoba doloží doklad o existenci své osoby

Dokladem müže být např. Zřizovací listina, výpis z rejstříku (obchodního, veřejného,a pod.), registru
(živnostenského, MK ČR apod.) ne starš[ 6 měsíců

IV. Položkový rozpočet

V. Doklad o zřízení účtu (např. smlouva, poslední výpis z účtu apod.)

vl. Čestné prohlášení žadatele o majetkových podílech

VII. Podrobný popis služby

Vlil. Plná moc
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IX. Pověření Kraje Vysočina

NAD SÁZAVOU
chartta Zďár nad Sáyou

Hcrni 22, 591 01 Žďár nad Sázavu
mób, 734 362 153
iČ: 44990260 DiČ: 44990260

Ve Žďáře nad Sázavou

Dne 24.10.2019

Podpis žadatele
(statutárního zástupce),
případně i razítko

* vyberte vhodnou formu J
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