
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Návrat  

 

Zpracovala: Bc. Kateřina Marcinková, referent sociálních služeb                            

odbor, oddělení: odbor péče o občany, oddělení humanitní                                       

telefon: 48 524 4969 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, pověřený zastupováním funkce vedoucí 
odboru             

Projednáno: v RM dne 16. 9. 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     

poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Návrat v celkové výši 250.000,- Kč za 
účelem dofinancování provozu sociální služby „azylový dům“  Speramus v roce 2014 
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a   u k l á d á 

 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy s obecně prospěšnou 
společností Návrat dle podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

           T: ihned
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Důvodová zpráva 



 3

 
Dne 6. 6. 2014 se obrátil na náměstka primátorky Kamila Jana Svobodu ředitel o.p.s. Návrat 
Robert Prade s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku za účelem dofinancování provozu 
sociální služby „azylový dům“ Speramus v Liberci v roce 2014. 
 
Posláním azylového domu Speramus společnosti Návrat, o.p.s. je prevence proti sociálnímu 
vyloučení osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, 
zejména na území Liberecka či Libereckého kraje.  
 
Dle sdělení R. Pradeho obdržela organizace z hlavního zdroje financování z dotací MPSV 
89% z požadované dotace, tj. 1.988.000,- Kč. V rámci poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti však obdržela pouze 
31% z původně požadované částky, tj. 264.000,- Kč. Liberecký kraj v době podání žádosti 
žádný dotační titul nevyhlásil a tak ředitel v přiložené žádosti požadoval od SML minimální 
částku 590.000,- Kč, kterou potřeboval pro zachování poskytování této sociální služby.  
 
Zastupitelstvo Libereckého kraje však dne 24. 6. 2014 vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o 
dotaci z podprogramu č. 5.1 Podprogram na podporu sociálních služeb, kam si má organizace 
o dotaci možnost požádat. Na základě dalšího jednání s náměstkem primátorky Kamilem 
Janem Svobodou snížil ředitel organizace p. Prade požadovanou částku pro zachování služby 
na 250.000,- Kč.   
 
Odbor péče o občany vypracoval návrh smlouvy, na jejímž základě bude v případě souhlasu 
rady města a následně po schválení v zastupitelstvu města poskytnut příspěvek ve výši 
250.000,- Kč s dobou čerpání do 31. 12. 2014. Návrh smlouvy přikládáme. Příspěvek bude 
hrazen z rozpočtu odboru péče o občany, oddělení humanitního. 
 
Žádost nebyla dne 26. 8. 2014 Radou města Liberec odsouhlasena. Robert Prade proto 
následně požádal o vyjádření Řídící pracovní skupinu pro Komunitní plánování sociálních 
služeb (dále jen ŘPS), která na svém mimořádném jednání dne 28. 8. 2014 projednala 
krizovou situaci neziskové organizace Návrat o.p.s. a doporučuje znovu projednat a schválit 
žádost poskytovatele o dofinancování služby v roce 2014 z alokovaných prostředků na 
dofinancování kriticky ohrožených sociálních služeb v úrovni příspěvku 250.000 Kč.  

 

ŘPS upozorňuje, že reálně hrozí uzavření jediného azylového zařízení pro muže na 
území města Liberec. V případě nedofinancování nebude zařízení schopné poskytovat 
své služby do konce kalendářního roku. Výpadek této služby v době zimních měsíců vý-
razně zhorší sociální situaci osob bez přístřeší na území města.  

 

 
Přílohy: 
1.  Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 6. 6. 2014 
2.  Návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku 
3.  Doporučení Řídící pracovní skupina pro Komunitní plánování sociálních služeb  
     z 1. září 2014 

 

 

















 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC - ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍ SKUPINA 
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          V Liberci dne 1. 9. 2014 

Vážený pane náměstku, 

na základě požadavku  Roberta Pradeho projednala Řídící pracovní skupina pro Komunitní plánování 

soc. služeb (dále jen ŘPS) na své schůzi dne 28. srpna 2014 jeho žádost o poskytnutí finančního 

příspěvku za účelem dofinancování provozu sociální služby „azylový dům“ Speramus v Liberci v roce 

2014 ve výši 250.000,- Kč a doporučila odboru péče o občany opětovné předložení ke schválení do 

Rady města Liberec.  

ŘPS upozorňuje, že reálně hrozí uzavření jediného azylového zařízení pro muže na území města 

Liberec. V případě nedofinancování nebude zařízení schopné poskytovat své služby do konce 

kalendářního roku. Výpadek této služby v době zimních měsíců výrazně zhorší sociální situaci osob 

bez přístřeší na území města.   

Organizace Návrat, o.p.s. si žádala v rámci dotace pro poskytovatele služeb v soc. oblasti příspěvek od 

SML na rok 2014 dotaci ve výši 857.000,- Kč.  Celkové předpokládané náklady organizace na rok 

2014 jsou ve výši 3.115.000,- Kč. Organizaci byla přiznána částka 264.000,- Kč. Dále organizace 

požádala o finanční prostředky v rámci dotačního programu o finanční podporu z Krajského úřadu 

Libereckého kraje, který službu částečně dofinancuje.  

ŘPS může dle platných Zásad pro poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro 

poskytovatele služeb v soc. oblasti dle bodu 2. 3 doporučit výjimku pro podání žádosti o dotaci 

s užitím v daném kalendářním roce pro poskytovatele.  Na základě těchto Zásad jednohlasně na 

svém jednání dne 28. 8. 2014 odsouhlasila udělení výjimky pro neziskovou organizaci Návrat, o. p. s., 

sociální služba azylový dům pro muže Speramus. 

 

 

Petr Hampacher 

předseda Řídící pracovní skupiny  



Strana 1 (celkem 3) 

Smlouva o poskytnutí příspěvku 
č.j. 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. Pavlem Kalousem, pověřeným zastupováním 

funkce vedoucí odboru péče o občany 
IČ:     00262978 
(jako strana poskytující příspěvek, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Návrat, o.p.s. 
se sídlem:      Široká 304/68, 460 01, Liberec 3 
zastoupené:     Robertem Pradem, ředitelem Návrat, o.p.s. 
IČ:      273 23 773 
(dále jen příjemce) 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní strany sjednaly dnešního dne tuto smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku obecně 
prospěšné společnosti Návrat za účelem dofinancování provozu sociální služby „azylový 
dům“  Speramus v roce 2014. 
 
 

 
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 250.000,- Kč (dvěstěpadesát tisíc korun českých). 
Příspěvek bude použit na dofinancování provozu sociální služby „azylový dům“  Speramus v 
roce 2014.  
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IV. 
Způsob poskytnutí příspěvku 

 
Příspěvek bude poukázán na účet příjemce č. 215665480/0300 do 20 dnů od podpisu této 
smlouvy, variabilní symbol xxxx (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 15. 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 15. 2. 2015, VS xxxx (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 
finanční prostředky či jejich část ve lhůtě mu poskytovatelem stanovené. Pokud příjemce ve 
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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 4. 9. 2014 usnesením č. 
xxx/2014. 
Ve vzájemných záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se budou smluvní strany 
řídit příslušnými ustanoveními občanského a obchodního 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. 
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. Pavel Kalous      Robert Prade 
pověřený zastupováním funkce    ředitel Návrat, o.p.s. 
vedoucí odboru péče o občany 
   
  
 
 
 
V Liberci dne:         V Liberci dne: 
 
 
 
 
 
_____________________________    ____________________________ 
 razítko, podpis      razítko, podpis                 


