
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Poskytnutí dotace pro obecně prospěšnou společnost Hospicová péče sv. Zdislavy ve 
výši 246.250,- Kč  
 
Stručný obsah: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. podala žádost o finanční příspěvek 
ve výši 246.250,- Kč za účelem nákupu investičního a režijního materiálu pro lůžkový 
hospic v budově č.p. 407 a 321 v ul. U Sirotčince.       

 

 

Zpracovala: Pavlína Háková, referent sociálních služeb                                                                                            

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

telefon: 485 244 982 

Schválil: vedoucí oddělení JUDr. Vladimíra Procházková 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 20. 10. 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 ve výši 246.250,- Kč obecně prospěšné společnosti Hospicová péče 
sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Horská 1219, 460 14 Liberec, IČ: 28700210, na nákup 
investičního a režijního materiálu za účelem vybavení lůžkového hospice,  
 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Horská 1219, 460 14 
Liberec, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2 

 

 
 
a   u k l á d á  
 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
 
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Liberec s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Horská 1219, 460 14 
Liberec, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2.                                                                                                         

           T: 11/2015 
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Důvodová zpráva 
 

Stručný obsah: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. podala žádost o finanční příspěvek ve 
výši 246.250,- Kč za účelem nákupu investičního a režijního materiálu pro lůžkový 
hospic v budově č. p. 407 a 321 v ul. U Sirotčince. 
 
Organizace Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. požádala statutární město Liberec v únoru 
roku 2015 o pravidelný příspěvek v rámci systému financování lůžkového hospice a 
hospicové péče dle počtu obyvatel o částku 492.500,- Kč. Z důvodu probíhající rekonstrukce  
a předpokladu otevření lůžkového hospice až na podzim roku 2015 bylo organizaci sděleno, 
že odbor školství a sociálních věcí MML vypracuje materiál s doporučujícím návrhem 
schválení finanční podpory  na vybavení a dovybavení provozních prostor ve výši poloviny 
požadované částky tj. 246.250,- Kč až po ukončení rekonstrukce s předpokládaným termínem 
podzim 2015. 
K otevření lůžkového hospice v budově č.p. 407 a 321 v ul. U Sirotčince však dojde 
pravděpodobně až v lednu roku 2016. Z tohoto důvodu požádala organizace opětovně o 
finanční příspěvek ve výši 246.250,- Kč, který bude použit na nákup investičního a režijního 
materiálu (příloha č. 1). Na vyžádání doplnila, že se bude jednat o nákup režijního materiálu a 
dovybavení provozních prostor: 
  
Bavlněné povlečení na lůžka pacientů        45 000 Kč 
Uniformy pro personál          45 000 Kč 
Síťový server           45 000 Kč 
Software nemocničního systému k vykazování péče      45 000 Kč 
Lampičky k polohovacím lůžkům        35 000 Kč 
Dokumentační systém pro sestry        20 000 Kč  
Čistící a dezinfekční prostředky         11 250 Kč 
CELKEM         246 250 Kč 
 
Současně organizace doložila Smlouvu o výpůjčce předmětné nemovitosti s Libereckým 
krajem, kde se vypůjčitel (Hospicová péče sv. Zdislavy) zavazuje, využívat nemovitost 
výlučně pro účely poskytování hospicové a paliativní péče na dobu 25 let. 
V rámci poskytování finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální oblasti 
z rozpočtu statutárního města Liberec v roce 2015 byla organizace podpořena 50.000,- Kč na 
odlehčovací služby a 53.000,- Kč na odborné sociální poradenství. Na provoz lůžkového 
hospice nemohla v době vyhlášení výzvy žádat, protože ho v té době neprovozovala. 
 
Odbor školství a sociálních věcí vypracoval návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu statutárního města Liberec. Na základě smlouvy bude v případě schválení Radou a 
Zastupitelstvem města Liberec poskytnuta dotace ve výši 246.250,- Kč pro obecně 
prospěšnou společnost Hospicová péče sv. Zdislavy. Návrh smlouvy přikládáme v příloze č. 
2.  Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru školství a sociálních věcí MML, oddělení 
humanitního. 

 
Žádost byla posouzena v souladu s pravidly Klíče k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci 
z rozpočtu statutárního města Liberec, schváleného Radou města Liberec, usn.č. 794/2015. 
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Odbor školství a sociálních věcí po projednání s náměstkem primátora PhDr. Ivanem 
Langrem doporučuje uzavřít s výše uvedenou organizací veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace, dle přílohy č. 2. 
 
Usnesení bylo konzultováno s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě 
města. 
 
 
Příloha: 
1. Žádost Hospicové péče sv. Zdislavy o finanční příspěvek ze dne 9. 10. 2015, včetně  

požadovaného doplnění 
2. Veřejnoprávní smlouva 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, vedoucím odboru školství a 
sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. 
se sídlem Horská 1219, 460 14 Liberec 14 
IČ: 28700210 
zastoupená paní Ing. Taťánou Janouškovou, ředitelkou  
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl O, vložka 259 
číslo bankovního účtu: 996005329/0800 
 (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:  

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …. ze dne                       
29. 10. 2015 tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci 

pouze k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši 246.250,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet šest tisíc dvě 
stě padesát korun českých) a je účelově vázána na nákup investičního a režijního materiálu 
pro účely vybavení lůžkového hospice v budovách č.p. 407 a 321 v  ul. U Sirotčince, 
Liberec (dále jen „projekt“). 

 
3. Z poskytnuté dotace lze hradit následující výdaje projektu: 

- lůžkoviny pro pacienty, 
- uniformy pro personál, 
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- síťový server, 
- software nemocničního systému k vykazování péče, 
- osvětlení k polohovacím lůžkům, 
- dokumentační systém pro sestry, 
- čistící a dezinfekční prostředky 

 
 

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

  
5. 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. 

 
6. 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.  

 
 

III. 
Čerpání dotace a uznatelné výdaje 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci maximálně do 31. 12. 2015, výhradně však na účel a 

výdaje uvedené v čl. II. odst. 2 a 3 této smlouvy.  
 

2. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení 
vyúčtování dotace na účet poskytovatele č. 1089692/0800 vedený u České spořitelny, a. s., 
variabilní symbol …... 

 
 

IV. 
Způsob poskytnutí finančních prostředků 

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 
20 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 
 
 

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. 
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2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 předložit poskytovateli vyúčtování 

dotace dokládající účelovost a výši využití dotace. Příjemce k vyúčtování předloží:  
 

a. přehled využití poskytnuté dotace v členění dle jednotlivých výdajových položek; 
z přehledu musí být zřetelná a kontrolovatelná celková výše nákladů na jednotlivé 
výdajové položky a výše čerpání a využití poskytnuté dotace, 
 

b. kopie faktur nebo dokladů faktury nahrazující a kopie dokladů o jejich úhradě (tj. 
kopie výpisů z bankovních účtů u bezhotovostních plateb a kopie výdajových 
pokladních dokladů u hotovostních plateb). 
 

3. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané 
náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení 
originálních dokladů k nahlédnutí. 

 
4. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
 

5. 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.  

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

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. 

 
8. 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.   

 
9. Příjemce je povinen nejpozději  7 kalendářních dnů předem informovat poskytovatele 

(odbor školství a sociálních věcí MML oddělení humanitní, e-mail: 
hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz) o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 
podpořené služby 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. 

 
10. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových 

stránkách, které se přímo vztahují k podpořené službě, se příjemce zavazuje uvádět, že 
příslušná služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.  

 
 

VI. 
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Kontrola a sankce  
 
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 služby ze strany poskytovatele. 
 

4. 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. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 7, 9 a 10 této smlouvy jsou považována za 
méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-
10% z poskytnuté dotace.  

7. 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. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

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

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 
jednom stejnopisu. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, 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. 
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5. 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 29. 10. 2015. 

 
 
 
 
V Liberci dne:                                                       V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele                                                         Za příjemce 
 
 
 
 
 
…………………………………..   ……………………………………  
Mgr. Pavel Kalous     Ing. Taťána Janoušková, 
vedoucí odboru školství     ředitelka Hospicové péče sv. 
a sociálních věcí      Zdislavy, o.p.s. 


