Program pro poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Příbora pro rok 2021
Podporovaná oblast:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Obecné vymezení okruhů veřejné finanční podpory:
- činnost a provoz subjektů, poskytujících registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na území města Příbora pro občany žijící
na území města Příbora,
- činnost a provoz subjektů, poskytujících registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, mimo území města Příbora pro občany
s trvalým pobytem na území města Příbora.
Účel a důvody podpory:
podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena
ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora, obce
Kateřinice a Skotnice na období 2021 – 2023 a podpora poskytovatelů registrovaných sociálních
služeb poskytovaných na území města Příbora nebo pro občany s trvalým pobytem na území města
Příbora, kteří užívají sociální služby mimo město Příbor.
Forma podpory: veřejná finanční podpora (VFP).
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu: 1 096 500 Kč.
Maximální výše veřejné finanční podpory v jednotlivém případě: 800 000 Kč.
Minimální výše veřejné finanční podpory v jednotlivém případě: 1 000 Kč.
Okruh způsobilých a oprávněných žadatelů:
- poskytovatel registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, který má pověření k výkonu služby v obecném hospodářském
zájmu v souladu s Rozhodnutím Evropské komise č. 2012/21/EU ze dne 20.12.2011, a který
je zařazený do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje s uzavřenou smlouvou
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, a jehož potřebnost je vyjádřena
ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora, obce
Kateřinice a Skotnice na období 2021 – 2023,
- poskytovatel registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, který má pověření k výkonu služby v obecném hospodářském
zájmu v souladu s Rozhodnutím Evropské komise č. 2012/21/EU ze dne 20.12.2011, a který
je zařazený do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje s uzavřenou smlouvou
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.
Okruh nezpůsobilých a neoprávněných žadatelů:
- politická strana a politické hnutí podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích, v platném znění,
- příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, jejichž zřizovatelem je město Příbor,
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-

-

státní příspěvkové organizace, státní podnik, organizační složka státu, zařízení státu mající
obdobné postavení jako organizační složka státu (jednající jménem státu),
právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je podnikání ve smyslu zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s výjimkou právnické osoby zapsané
ve Školském rejstříku,
právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž
zakladatelem je město Příbor,
žadatel, který nesplňuje povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů,
žadatel, který nebude mít ke dni podání žádosti vůči poskytovateli a jeho zřízeným a založeným
organizacím neuhrazené finanční závazky.

Lhůta pro podání žádosti: od 02.11.2020 do 13.11.2020.
Způsob podání žádosti:
- prostřednictvím datové schránky na adresu: ID rfvbx3k (žádost včetně příloh musí být opatřena
elektronickým podpisem a veškeré dokumenty musí být převedeny do formátu PDF),
-

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Město Příbor, Městský úřad Příbor,
Podatelna, Jičínská 247, 742 58 Příbor (lhůta pro podání žádosti je dodržena, byla-li zásilka
s žádostí převzata k poštovní přepravě poslední den lhůty),

-

osobně na podatelně městského úřadu, a to v následujících dnech a hodinách:
- Po, St: 8:00 hod. - 11:00 hod., 12:00 hod. – 17:00 hod.
- Út, Čt: 8:00 hod. - 11:00 hod., 12:00 hod. – 14:00 hod.
- Pá:
8:00 hod. - 11:00 hod.
Žádost včetně příloh podána osobně na podatelně musí být předložena v obálce označené:
- názvem programu,
- názvem žadatele,
- IČ žadatele,
- textem „Neotvírat – Žádost o VFP na rok 2021“.
Při osobním podání žádosti na podatelně městského úřadu bude žadateli vystaven úřední záznam
o osobním podání dokumentu (z důvodu urychlení administrativního úkonu je vítáno razítko
žadatele).

Kritéria pro hodnocení žádostí:
- žádost podaná bez formálních a věcných nedostatků a na předepsaném formuláři včetně příloh,
- splnění veškerých podmínek stanovených pravidly a tímto programem,
- splnění veškerých závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí veřejné finanční
podpory v roce 2020,
- vyrovnání závazků vůči městu Příboru a jeho zřízeným a založeným organizacím ke dni zpracování
podkladů pro rozhodnutí o přidělení veřejné finanční podpory v orgánech města Příbora (tuto
skutečnost dokládají žadatelé písemným čestným prohlášením).
Předpokládaná lhůta pro rozhodnutí o žádostech: březen 2021.
Lokalizace realizace programu:
Žadatel musí svou činnost realizovat na území města Příbora pro občany žijící na území města Příbora
nebo mimo území města Příbora pro občany s trvalým pobytem na území města Příbora.
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Termín realizace programu: od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Podporu lze poskytnout na náklady, které splňují všechny níže uvedené podmínky:
- vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti,
- byly vynaloženy v souladu s pravidly, veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí veřejné finanční
podpory a tímto programem,
- vznikly a byly uhrazeny v období od 01.01.2021 do 31.12.2021,
- mají přímou souvislost s podporovanými okruhy uvedenými v tomto programu a byly vynaloženy
na náklady na:
- osobní náklady včetně zákonných odvodů,
- nákup energií,
- nájem prostor souvisejících s poskytovanou sociální službou,
- nákup spotřebního materiálu,
- nákup drobného hmotného majetku (do 40 000 Kč v jednotlivém případě),
- nákup služeb.
Podporu nelze poskytnout na:
- pořízení pozemků a staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor,
- pořízení uměleckých děl a sbírek,
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
- pořízení finančního majetku,
- poskytování záloh, jejichž termín přesáhne termín realizace programu (s výjimkou energií),
- poskytování úvěrů, půjček, návratných finančních výpomocí,
- cestovní náhrady spojené s realizací tuzemské a zahraniční cesty na základě cestovních příkazů,
- služby bankovní, účetní, poradenské, právní a konzultační,
- splátky úvěrů včetně úroků, na pokuty a manka,
- nákup alkoholu, tabákových výrobků, potravin, občerstvení, rauty, cateringy, stravné,
- podnikatelskou odměnu,
- nákup věcí osobní spotřeby nesouvisející s činností,
- nákup mobilních telefonů, telekomunikační poplatky, služby internetu,
- leasing včetně akontace a náklady související,
- dárkové poukazy,
- pojištění majetku,
- nájemné v prostorách obecního majetku v případě konání akce komerčního charakteru, v případě
výběru vstupného, kurzovného apod. či v případě jinak výdělečné akce,
- nájemné venkovních a vnitřních prostor v případě, že žadatel vybírá poplatek za pronájem téhož
místa od třetí osoby,
- na náklady prokazatelně nesouvisející s činností.
Věcně příslušný odbor: odbor sociálních věcí.
Kontaktní údaje: Městský úřad Příbor
Jičínská 247
742 58 Příbor
556 455 455 spojovatelka
info@pribor-mesto.cz
V případě, že ZM finanční prostředky deklarované v jednotlivých vyhlášených programech v rámci
schvalování rozpočtu města na příští období neschválí, nebo schválí v jiné výši, vyhrazuje
si poskytovatel právo vyhlášený program zrušit, nebo předpokládané maximální a minimální výše VFP
zkrátit o procento, o které byl krácen rozpočet v jednotlivých programech.
Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.
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Vyhlašovatel si vyhrazuje právo program bez udání důvodů zrušit.
Pro poskytování VFP platí všeobecné podmínky dle Pravidel č. 3/2018 pro poskytování veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Příbora, které vydalo Zastupitelstvo města Příbora dne 13.09.2018 usnesením
č. 25/31/ZM/2018, s účinnosti od 01.10.2018.

Tento program pro poskytování VFP z rozpočtu města Příbora byl schválen Radou města Příbora
usnesením č. 30/36/RM/2020 ze dne 08.09.2020, s účinnosti od 08.09.2020.
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