
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na spolufinan-
cování projektu sociálně-právní ochrany dětí "Komplexní odborná ambulantní a te-
rénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji"      

 

 

Zpracovala: Pavlína Háková, referent sociálních služeb  

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sociálních věcí, oddělení humanitní 

telefon: 485 244 982 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Pavel Kalous 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, pověřený zastupováním funkce vedoucí 
odboru školství, kultury a sociálních věcí 

Projednáno: v RM dne 21. 4. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
PhDr. Ivan Langr, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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1. poskytnutí dotace na spolufinancování projektu sociálně-právní ochrany dětí "Komplexní 
odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji" ve 
výši 75.000,- Kč,    

    
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 
 
a   u k l á d á 
 
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
 
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi SML a Centrem pro 
zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., dle přílohy č. 2. 
 
          T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 
Závěrem roku 2014 požádal ředitel o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 
p. Leško o spolufinancování projektu sociálně-právní ochrany dětí na rok 2015. Na společné 
schůzce náměstka primátora PhDr. Ivana Langra se zástupci organizace dne 4. 2. 2015 bylo 
dohodnuto, že žádost bude předložena zastupitelstvu města k projednání s doporučujícím 
návrhem po vyjasnění si pravidel a požadavků pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí vzhledem k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. 
 
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s, následně dne 25. 3. 2015 
předložila novou žádost o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Města Liberec na rok 2015 
strukturovanou dle zákona č. 24/2015 Sb., zejména pak s náležitostmi dle §10a odst. 3. 
(příloha č. 1) 
 
Dle přiloženého rozpočtu činí předpokládané celkové náklady projektu na rok 2015 
2.508.000,- Kč. 70% celkových nákladů projektu bude hrazeno prostřednictvím MPSV 
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí. Hlavní podmínkou realizace projektu je 
získání min. 30% povinné spoluúčasti na celkových nákladech projektu od obcí (tzn. 
750.000,- Kč). Požadovaná částka od statutárního města Liberec činí 75.000,- Kč. 
 
Dle novelizovaného znění § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je 
zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o „poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a 
uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí“. 
 
V návaznosti na výše uvedené legislativní změny odbor školství, kultury a sociálních věcí 
posoudil žádost z hlediska požadovaných náležitostí dle § 10a odst. 3 zákona o rozpočtových 
pravidlech a konstatuje, že obsahuje všechny požadované náležitosti a předkládá žádost o 
poskytnutí dotace a návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (v příloze č. 2) k 
projednání zastupitelstvu města s doporučením k jejich schválení. Dotace bude hrazena z 
rozpočtu odboru školství, kultury a sociálních věcí, oddělení humanitního. 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem odboru školství, kultury a 
sociálních věcí. 
 
Přílohy 
1. Žádost o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje ze dne 25. 3. 2015 
2. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA 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 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, pověřeným zastupováním funkce 
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 108692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. 
se sídlem Zahradní 415/10, 460 01  Liberec XI – Růžodol I 
IČ 26593980 
zastoupená panem Jaroslavem Leškem, ředitelem CZPLK o.p.s. 
číslo bankovního účtu: 94-4655980247/0100, vedeného u Komerční banky 
 
(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 poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. ………. ze dne. ……………..  

 
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. 
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II. 
Účel a výše dotace 

 
Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 75.000,- Kč (slovy: semdesátpět 
tisíckorunčeských) a je účelově vázána na spolufinancování projektu sociálně-právní 
ochrany dětí „Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám 
s dětmi v Libereckém kraji“.  

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

nejpozději do 31. 12. 2015. 
 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 29. 2. 2016 
na účet poskytovatele č. 108692/0800, v. s. (IČ příjemce). V případě, že příjemce nevrátí 
nevyčerpanou dotaci či její část v tomto termínu, dopustí se porušení rozpočtové kázně 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. 94-4655980247/0100 vedený u KB 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
1. Příjemce dotace se zavazuje ve všech písemných materiálech, které se vztahují k projektu 

sociálně-právní ochrany dětí „Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým 
rodinám s dětmi v Libereckém kraji“, uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena 
statutárním městem Liberec.  

 
2. 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. 

 
3. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 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.   
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b) Příjemce k vyúčtování předloží účetní sestavu, která prokazuje využití poskytnutého 
finančního příspěvku dle členění jednotlivých nákladových skupin. Z účetní sestavy musí 
být zřetelná a kontrolovatelná výše poskytnutého finančního příspěvku a výše jejího 
čerpání v daném účetním období, včetně dokladového členění (např. výsledovka služby, 
finanční příspěvek, doklady). Příjemce finančního příspěvku je povinen uvést na originály 
účetních dokladů či písemnostech souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla 
kryta z poskytnutého finančního příspěvku, tyto písemnosti se uchovávat 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.  

 
4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární 
město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s činností 
příjemce a při všech formách její propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, 
která byla podpořena poskytovatelem. 
 

5. 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 i o všech změnách souvisejících s čerpáním 
poskytnuté dotace. 
 

6. Příjemce dotace se zavazuje poskytovat komplexní pomoc a podporu rodinám s dětmi 
v evidenci SPOD s cílem zabránit dalšímu prohlubování ohrožení, ve kterém se tyto 
rodiny s dětmi nacházejí. Pomoc bude spočívat v individuální a intenzivní sociální práci 
přímo v ohrožených rodinách s dětmi společně s poskytováním odborné psychologické 
podpory, právní podpory a podpory v oblasti financí. 

 
7. 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. 

 
8. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 

aktualitách týkajících se projektu sociálně-právní ochrany dětí „Komplexní odborná 
ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“. 

 
 

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. 
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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 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 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 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. 
 

 
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. 

 
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  
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6. 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 ………………. 

 
 
 
 
 

V Liberci dne:                
 
 
Za poskytovatele                                                           Příjemce  
 
 
 
 
 
 
………………………………………….            ……………………… 
Mgr. Pavel Kalous                                                                Jaroslav Leško 
pověřený zastupováním funkce vedoucí   ředitel CZPLK, o.p.s. 
odboru školství, kultury a sociálních věcí 
                      
  
 
 






















