
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Finanční příspěvek na provoz  Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014        

 

Zpracovala: Bc. Kateřina Marcinková, referent sociálních služeb 

odbor, oddělení: odbor péče o občany, oddělení humanitní 

telefon: 48 524 969 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Pavel Kalous 

 vedoucí odboru Mgr. Roman Král 

Projednáno: v RM dne 20. 5. 2014 

 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky   

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

finanční příspěvek Potravinové bance Liberec, o. s. ve výši 165.000,- Kč na provozní náklady 
v roce 2014 z rozpočtu odboru péče o občany, oddělení humanitního 
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a  u k l á d á  

 

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky 

zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s Potravinovou bankou Liberec, o. s.  
          

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 

Na základě výzvy z února 2014 o finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Liberec 
pro poskytovatele služeb v sociální oblasti podala žádost i Potravinová banka Liberec, o. s. 
(dále jen PBL). 
 

Nesplňuje však podmínky dle schválených Zásad poskytnutí finančního příspěvku pro po-
skytovatele služeb v soc. oblasti, neboť se nejedná o registrovanou nebo akreditovanou služ-
bu.  
PBL poskytuje služby sociálního charakteru, ovšem není možné ji registrovat v systému zá-
konných norem vyplývající ze zákona o sociálních službách ani u jiných ministerstev.           
Fungování PBL je upraveno Českou federací potravinových bank. PBL získává přebytky po-
travin od obchodních řetězců, potravinové dary prvovýrobců, potravinovou pomoc ze Státní-
ho zemědělského intervenčního fondu atd. Tyto potraviny následně distribuuje organizacím 
poskytujícím služby v soc. oblasti, nikoliv přímo klíčovým uživatelům. V současné době je 
služba poskytována 5 organizacím poskytujícím sociální služby na území Liberce (v roce 
2014 budou uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli).  Prostřednictvím těchto organizací 
jsou potraviny zdarma předávány koncovým uživatelům, kteří jsou většinou osoby ohrožené 
závislostmi, bez přístřeší a v krizi, osoby s chronickým duševním onemocněním atd. Provoz 
služby probíhá dle individuální dohody s odběrateli v běžnou pracovní dobu, ve všední dny. 
Přínos pro cílovou skupinu spočívá především v úspoře finačního prostředků při nákupu po-
travin a současně k omezení plýtvání s potravinami, které s sebou nese i řadu dalších problém 
např. se zátěží životního prostředí při likvidaci přebytků.  
 

Předpokládané náklady na provoz  PBL pro rok 2014 činí 416 tis. Kč. Na jejím financová-
ní se podílí Liberecký kraj, drobné příspěvky odběratelů služeb a dary fyzických a právnic-
kých osob. Přesto rozpočet není uvedenými zdroji naplněn.  
 

Dne 6. května 2014 se proto PBL obrátila na statutární město Liberec s žádostí o poskytnu-
tí finančního příspěvku ve výši 165 tis. Kč. 

 
V případě schválení bude finanční příspěvek poskytnut z rozpočtu odboru péče o občany,             

oddělení humanitní. 
 
Odbor péče o občany po projednání s náměstkem primátorky K. J. Svobodou doporučuje 

částku ve výši 165 tis. Kč žadateli poskytnout. 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Žádost Potravinové banky Liberec o. s., včetně nákladového rozpočtu organizace 
2. Návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 
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Smlouva o poskytnutí příspěvku 
CJ MML 

č. 
 

smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem:    nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené:    Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 
v této smlouvě zastoupené: Mgr. Romanem Králem, vedoucím odboru péče o 

občany 
IČ:     00262978 
(jako strana poskytující příspěvek, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Potravinová banka Liberec, o.s. 
se sídlem:      Pionýrů 976, 460 06, Liberec 6 
zastoupené:     Jiřím Cermanem, předsedou spolku  
IČ:      227 14 154 
(dále jen příjemce) 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní strany sjednaly dnešního dne tuto smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za 
účelem podpory provozu Potravinové banky Liberec, o. s. 
 

 
II. 

Čerpání příspěvku 
 
Příjemce příspěvku je oprávněn čerpat finanční příspěvek, který mu byl na základě smlouvy 
poskytnut do 31. 12. 2014. 
 

III. 
Výše a účel příspěvku 

 
Příspěvek je poskytnut příjemci ve výši Kč 165.000,- Kč (slovy: stošedesátpěttisíc). 
Příspěvek bude použit na podporu provozu Potravinové banky Liberec, o. s. 
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IV. 

Způsob poskytnutí příspěvku 
 
Příspěvek bude poukázán na účet příjemce č. 2200331006/2010 do 20 dnů od podpisu této 
smlouvy, variabilní symbol – číslo jednací smlouvy.     
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
Finanční příspěvek je poskytnut účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutý příspěvek 
pouze k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

VI. 
Sankce za nedodržení smluvních podmínek 

 
Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky smlouvy o poskytnutí příspěvku, zejména dojde-li ke změně účelu, na který je 
příspěvek poskytován. Příjemce je v takovém případě povinen vrátit příspěvek v plné výši 
poskytovateli. Termín pro vrácení příspěvku bude písemně stanoven poskytovatelem. 
 

VII. 
Vyúčtování a sankce 

 
Příjemce 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. 
 
Příjemce je povinen provést a předložit poskytovateli vyúčtování a vyhodnocení účelu 
poskytnuté dotace a její využití nejpozději do 26. 2. 2015. K vyúčtování předloží příjemce 
kopie následujících dokladů: faktury nebo jiné doklady faktury nahrazující, doklady o jejich 
zaplacení – u faktur placených bezhotovostně se jedná o kopie výpisů z bankovních účtů, u 
faktur placených hotovostně o kopie výdajových pokladních dokladů včetně příjmového 
pokladního dokladu od dodavatele, paragon a výdajový doklad u plateb prováděných 
bezhotovostně. 
 
Poskytovatel je oprávněn požadovat na příjemci, aby ve stanovených lhůtách předložil 
originály dokladů a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků 
výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů. 
 
Příjemce se zavazuje vrátit nevyčerpané finanční prostředky zpět na účet poskytovatele č. 
4096142/0800 nejpozději do 26. 2. 2015, VS – číslo jednací smlouvy. 
 
 
Zjistí-li poskytovatel dotace, že příjemce použil prostředky na jiný než stanovený účel nebo 
v rozporu s podmínkami této smlouvy, může od smlouvy odstoupit. Odstoupení se oznámí 
příjemci písemnou formou a je účinné 15. kalendářní den po doručení písemného oznámení o 
odstoupení. V takovém případě je příjemce povinen vrátit na výzvu poskytovatele poskytnuté 
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finanční prostředky či jejich část ve lhůtě mu poskytovatelem stanovené. Pokud příjemce ve 
stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí, poskytovatel je oprávněn 
požadovat od příjemce úhradu penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý 
den prodlení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. Stejné penále je poskytovatel oprávněn požadovat v případě 
prodlení s vracením prostředků dle odstavce 3 tohoto článku. 
 
 
Pokud příjemce dotace v rámci finanční veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, v platném znění, nezajistí ani v dodatečné lhůtě plnění povinností 
uložených mu poskytovatelem, má poskytovatel právo uložit příjemci dotace pokutu za 
maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě až do výše 1 mil. Kč. Pokutu až do výše 
1 mil. Kč může poskytovatel dále uložit za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření 
k nápravě nedostatků v určených termínech. 
 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Liberec dne 29. 5. 2014 usnesením č. 
xxxx /2014. 
Ve vzájemných záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se budou smluvní strany 
řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících předpisů. Tato smlouva 
je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z toho 2 obdrží poskytovatel, 1 příjemce. Dodatky mohou 
být učiněny pouze písemnou formou. 
Smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o 
použití článku 87 a 88 Smlouvy o ES (nyní článek 107 a108 smlouvy) na podporu de 
minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 28. 12. 2006.  
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. 
 
 
 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 
Mgr. Roman Král             Jiří Cerman 
vedoucí odboru péče občany předseda Potravinové banky                     

Liberec, o. s.  
 
 
V Liberci dne:         V Liberci dne: 
 
 
 
 
 
_____________________________    ____________________________ 
 razítko, podpis      razítko, podpis                 


