Příloha č. 6

Město Břeclav vyhlašuje
na základě usnesení Rady města Břeclavi ze dne 19.12.2018
DOTAČNÍ PROGRAM
„Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb
pro rok 2019 – na nájem v zařízeních města Břeclavi“
Čl. I
Základní ustanovení
1. Tento dotační program je vyhlašován pro podporu oblasti základních činností sociálních
služeb registrovaných a poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Podpora je poskytována na základě ust. § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, který obcím stanovuje povinnost pečovat v souladu s místními
předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, na základě
ust. § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
dle kterého obec může poskytnout ze svého rozpočtu účelové dotace podle zvláštního zákona
k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům
sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru a dále dle zákona č.250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dotační program je vyhlašován jako jednokolový.
Čl. II
Výše finančních prostředků. Časový harmonogram
1. Výše finančních prostředků dotačního programu je odvislá od výše schválených finančních
prostředků pro tuto oblast v rámci rozpočtu města Břeclavi na příslušný kalendářní rok předpokládaná výše uvolněných finančních prostředků pro dotační program pro rok 2019 činí
800.000 Kč.
2. Sociální služba musí být realizována v období od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Čl. III
Okruh způsobilých žadatelů
1. Právnické a fyzické osoby, které splňují všechny následující podmínky:
a) Jsou poskytovateli sociálních služeb na základě registrace příslušné služby dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
b) Pro příslušný kalendářní rok je příslušná sociální služba zařazena do základní sítě
sociálních služeb Jihomoravského kraje.
c) Žadatel disponuje na příslušnou sociální službu pověřením k výkonu služby v obecném
hospodářském zájmu na území Jihomoravského kraje.
d) Příslušná sociální služba žadatele je zařazena do minimální sítě sociálních služeb ORP
Břeclav na základě usnesení Zastupitelstva města Břeclavi pro příslušný kalendářní rok, které
je výsledkem komunitního plánování sociálních služeb.
2. Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele.
3. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky
po lhůtě splatnosti ve vztahu k městu Břeclav, ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu,
finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení nebo
rozpočtu jiného územního samosprávného celku. Dále žadatelům, kteří nejsou v likvidaci

a vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů. Tato skutečnost musí být deklarována formou čestného prohlášení
v žádosti.
Čl. IV
Účel dotačního programu
1. Účelem tohoto programu je podpora poskytování základních činností registrovaných
sociálních služeb pro občany města Břeclavi a obce správního obvodu ORP Břeclav, které se
do systému spolufinancování pro příslušný kalendářní rok zapojily. Za tímto účelem je
v rámci dotačního programu poskytována účelová neinvestiční finanční podpora.
2. Finanční podpora je v tomto řízení o přiznání finanční podpory poskytnuta v souladu
s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu.
3. Poskytnutím finanční podpory se město Břeclav připojuje k pověření služby obecného
hospodářského zájmu, které vydal Jihomoravský kraj příslušné sociální službě pro rok 2019.
4. Příjemce je oprávněn čerpat finanční podporu k realizaci činnosti od 01.01.2019 do
31.12.2019. Prostředky finanční podpory nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním
finanční podpory se rozumí úhrada výdajů souvisejících s uznatelnými náklady činnosti
hrazených z finanční podpory a vzniklých při realizaci činnosti převodem finančních
prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či
fyzické osoby. Uznatelné náklady jsou náklady na činnosti, které jsou jako uznatelné
označeny ve smlouvě a jsou hrazeny z finanční podpory, příp. i z jiných zdrojů.
5. Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s nájmem
v zařízeních města Břeclavi. Finanční prostředky nesmí být použity na zajištění fakultativních
činností.
Čl. V
Platební podmínky
1. Záloha na dotaci bude příjemci poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Břeclavi na realizaci projektu, a to do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy
bezhotovostním převodem na účet příjemce.
Čl. VI
Čerpání dotace
1. Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených
smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břeclavi pro oblast sociálních služeb, jejíž
vzor tvoří přílohu tohoto dotačního programu.
Čl. VII
Administrátor odpovědný za realizaci dotačního programu
1. V oblasti sociálních služeb je administrátorem Odbor sociálních věcí a školství,
od 01.01.2019 Odbor správních činností – oddělení sociálních věcí, Město Břeclav, kontaktní
osoba: Bc. Vladimíra Zlámalová, referent odboru sociálních věcí a školství, tel.: 519 311 399,
mobil 731 428 296, e-mail: vladimira.zlamalova@breclav.eu.
Čl. VIII
Předkládání žádostí a kritéria pro jejich hodnocení
1. Dotační program bude vyhlášen do 10 kalendářních dnů od schválení Radou města Břeclav.

2. Dotační program bude zveřejněn na úřední desce města, dále na www.breclav.eu.Rovněž
bude k dispozici u administrátora.
3. Žádosti se podávají pouze písemně na předepsaném formuláři určeném pro sociální služby,
a to do 31.01.2019 prostřednictvím podatelny MěÚ Břeclav osobně, prostřednictvím datové
schránky nebo poštou na adrese: Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav.
Ke splnění lhůty pro podání žádosti postačuje předat žádost adresovanou městu Břeclav k
poštovní přepravě v poslední den lhůty.
4. Každá žádost musí obsahovat tyto přílohy:
a) doklad osvědčující existenci žadatele – např.: kopie dokladu o legální existenci; např.
v případě spolku výpis ze spolkového rejstříku, doklad o registraci u Ministerstva
kultury ČR v případě církevních organizací, kopie živnostenského listu nebo jiného
osvědčení fyzické osoby nezapisované do obchodního rejstříku, kopie výpisu
z obchodního rejstříku v případě právnické osoby,
b) kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu,
c) kopie dokladu o oprávnění jednat a podepisovat za žadatele (plná moc s uvedením
rozsahu zmocněncova oprávnění), nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše
uvedených dokladů,
d) kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele, v případě, že žadatel není
zřizovatelem bankovního účtu, ale užívá jej společně s dalšími fyzickými nebo
právnickými osobami, čestné prohlášení o spoluužívání bankovního účtu,
e) prostou kopii pověření Jihomoravského kraje k výkonu veřejné služby na území
Jihomoravského kraje pro příslušný kalendářní rok,
f) prostou kopii platných stanov s registrací MV ČR, statut apod.
5. Hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi přílohami podané ve lhůtě pro podávání
žádostí. V případě, že podaná žádost nebude úplná, či nebude jiným způsobem splňovat
podmínky tohoto dotačního programu, vyzve administrátor žadatele, aby žádost doplnil
či odstranil nedostatky ve lhůtě nejpozději dle ust. čl. IX odst. 3.
Čl. IX
Přílohy dotačního programu
1. „Žádost o poskytnutí dotace na poskytování soc. služeb - nájem“
Čl. X
Hodnocení žádostí a podmínky pro poskytnutí dotace
1. O poskytnutí dotace rozhodne orgán města příslušný podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení).
2. O žádosti bude rozhodnuto do 60 dnů po uplynutí lhůty uvedené v ust. čl. IX odst. 3
ve vztahu k žádosti v rámci 1. kola dotačního programu
3. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na www.breclav.eu.
Čl. XI
Závěrečná ustanovení
1. Tento dotační program vyhlásila Rada města Břeclav na své 4. schůzi konané dne
19.12.2018.
…………………………………………… ………………………….…………………………
Ing. Pavel Dominik
Ing. Jaroslav Válka
starosta města Břeclav
místostarosta města Břeclav

