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Název programu
Program Města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče

II.

Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem Programu Města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče (dále také „Program“)
a poskytovatelem dotace je Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212
(dále také „Město“).

III.

Úvodní ustanovení
Poskytování dotací z Programu se realizuje v souladu s následujícími právními normami:
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), v platném znění,
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění,
- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění,
- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Dále se poskytování dotací podle tohoto Programu řídí směrnicí Poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Nový Jičín (dále také „Směrnice“) schválenou usnesením
zastupitelstva města č. 105/4/2015 ze dne 27.8.2015.
V rámci veřejné podpory dle práva EU se poskytování dotací tento Program řídí Nařízením Komise
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis .
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IV.

Cíl programu (účelové určení)
Cílem Programu je podpora na poskytování domácí hospicové péče, která není v celém rozsahu
hrazena z veřejného zdravotního pojištění a tím umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům –
občanům města v terminálním stádiu nemoci dožití ve vlastním sociálním prostředí. Program neřeší
sociální část hospicové péče, na kterou lze uplatnit žádost o dotaci v jiném programu.

V.

Vymezení okruhu žadatelů
(1) Za oprávněné žadatele v rámci tohoto Programu jsou považovány spolky, obecně prospěšné
společnosti a církevní právnické osoby.
(2) Uvedené subjekty musí být schopny zajistit poskytování hospicové péče ve vlastním sociálním
prostředí pacienta. Tuto schopnost prokáží předložením dokumentů:
a. prostou kopii potvrzující vznik subjektu, ustanovení statutárního orgánu žadatele, dokladem
o právní osobnosti žadatele (IČO),
b. oprávněním k poskytování zdravotních služeb (prostou kopií platného rozhodnutí o registraci
nestátního zdravotnického zařízení nebo kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování
zdravotnických služeb poskytovaných ve vlastním domácím prostředí pacienta), pokud žadatel
zdravotnické oprávnění nemá, pak doložením dokladu (smlouvy…) kým je zdravotnická péče
zajišťována a na základě jakého právního aktu. ,
c. dokladem o zkušenostech v oblasti hospicové péče resp. paliativní péče (smlouva, prohlášení
apod.),
d. doložením minimální pětileté praxe zdravotní sestry u zdravotních sester poskytujících domácí
paliativní péči (prohlášení, pracovní smlouva, apod.)
e. vzorem dokumentace hospicové péče o klienta,
(3) Oprávnění žadatelé jsou dále povinni prokázat schopnost a rozsah poskytování hospicové péče dalšími
skutečnostmi uvedenými v žádosti, a to zejména:
a. vymezením území, na kterém péči poskytuje včetně uvedení počtu pacientů celkem a z toho
občanů Nového Jičína (dle skutečnosti za dané období uvedené ve formuláři žádosti),
b. personálním složením multidisciplinárního týmu s počty úvazků zajišťujícího péči zahrnující
zejména služby zdravotnické, psychologické, sociální, spirituální včetně uvedení odbornosti, délky
praxe, rozsahu úvazku,
c. doložením minimálně čtyř celých úvazků zdravotních sester,
d. seznamem smluvních zdravotních pojišťoven s uvedením typu financované zdravotní péče (pokud
jsou smlouvy uzavřeny),
e. garanci o nepřetržité (24 hodin 7 dní v týdnu) dostupnosti domácí hospicové péče,
(4) Žadatelé o dotaci musí mít vyrovnány veškeré finanční a jiné závazky vůči Městu Nový Jičín. Tuto
skutečnost doloží písemným čestným prohlášením.
(5) O dotaci nemohou žádat:
a) politické strany a politická hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, v platném znění,
b) příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.
(6) V tomto Programu nelze žádat na činnosti, na něž může být přispíváno z jiných dotačních programů
vyhlášených Městem Nový Jičín na dané období.
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VI.

Základní pojmy
(1) Hospicovou péčí se rozumí komplexní multidisciplinární péče, kterou tvoří souhrn odborných
lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačních činností, poskytovaných preterminálně
a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti léčby směřující k vyléčení,
ale pokračuje léčba symptomatická (zaměřená na příznaky a ne na příčiny) s cílem minimalizovat
bolest a zmírnit všechny potíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující
biologické, psychologické a sociální potřeby nemocného, u něhož prognózou ošetřujícího lékaře
jsou vyčerpány všechny možnosti k vyléčení.
(2) Domácí hospicovou péčí poskytuje komplexní tým zajišťující péči uvedenou v odst. 1 tohoto článku
ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Spolupracující osoby působící v týmu (př. lékař,
psycholog, duchovní) musí mít odbornou způsobilost. Navazující nezdravotnické činnosti jsou
poskytovány jak nemocnému, tak i rodinným příslušníkům.
(3) Paliativní péčí se rozumí soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem
odstranění nežádoucích projevů nemoci.
(4) Vlastním sociálním prostředím pacienta se rozumí domácí prostředí pacienta nebo prostředí
nahrazující domácí prostředí pacienta.
(5) Hodnotící skupina je definována čl. VII. směrnice Poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Města Nový Jičín.
(6) Odborná komise je definována č. VIII. směrnice Poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Města Nový Jičín.

VII.

Podmínky pro poskytování dotací
(1) Dotace je určena na cíl definovaný v článku IV. tohoto Programu. Dotaci lze použít pouze
na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou,
podmínkami uvedenými ve „Směrnici ZM 5/2015 Poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín“ a podmínkami tohoto dotačního Programu.
(2) Dotaci lze poskytnout na základě písemné žádosti o poskytnutí dotace, splňující podmínky článku
VIII. tohoto Programu, prostřednictvím uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
(3) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
(4) Poskytnutí dotace nezakládá jeho příjemci nárok na další dotace z rozpočtu Města Nový Jičín
na realizaci projektů v následujícím období.
(5) Výše jednotlivých dotací je závislá na schváleném rozpočtu Programu pro rok 2017.
(6) Celková výše dotace na projekt se bude odvíjet od položek uvedených v rozpočtu, který je
nedílnou součástí žádosti o dotaci. Položky v něm uvedené budou závazné pro finanční
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vypořádání dotace. V případě krácení požadavků na dotaci zůstává povinnost dodržet
adekvátně/přiměřeně krácený položkový rozpočet.
(7) Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje nezbytné pro realizaci projektu:
a. spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, drobný zdravotnický materiál a pomůcky, které
nelze uhradit ze zdravotnického pojištění, vzdělávací materiály, ochranné pracovní pomůcky),
b. pohonné hmoty max. do výše 20% celkové poskytnuté dotace,
c. osvětová činnost v oblasti hospicové péče,
d. osobní náklady, maximálně do výše 50% celkové poskytnuté dotace.
(8) Všechny ostatní výdaje vynaložené příjemcem jsou považovány za výdaje neuznatelné.
Za neuznatelné výdaje se považují mimo jiné: opravy a udržování, cestovné, poštovné, poplatky
za telefonní hovory a internet, pojištění, celní, správní a soudní poplatky, daně a dotace (vyjma
daně z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká
nárok na odpočet této daně), bankovní poplatky, splátky úvěru, akontace leasingu, leasingové
splátky a nájem věcí s následným odkupem, právní, účetní a auditorské služby, odměny
statutárním orgánům, náklady na reprezentaci a občerstvení.
(9) Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných výdajů realizovaného
projektu maximálně do výše 70%, spoluúčast žadatele je minimálně 30 % z celkových uznatelných
výdajů na projekt.
(10)V rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk.
(11)Předpokládaný objem finančních prostředků pro dotace z Programu je stanoven pro rok 2017
ve výši 200.000,- Kč.
(12)Minimální výše poskytnuté dotace je 5.000,- Kč.
(13)Maximální výše poskytnuté dotace je 100.000,- Kč.

VIII.

Podání žádosti o dotaci
(1) Žadatel podává žádost o poskytnutí dotace vždy písemně s odůvodněním požadavku.
(2) Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně podané žádosti. Za řádně podanou žádost se
považuje ve všech bodech vyplněná žádost:
a) podaná v souladu s vyhlášeným Programem,
b) podaná žadatelem vymezeným v Programu,
c) podaná písemně ve stanovené lhůtě (žádost je podána včas, je-li doručena
na podatelnu Městského úřadu Nový Jičín poslední den lhůty pro podání žádosti),
d) na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 2 tohoto Programu, se všemi
povinnými přílohami.
Adresa pro zaslání písemné žádosti: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Adresa pro osobní podání písemné žádosti: Město Nový Jičín, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín
(3) Žadatel o dotaci z rozpočtu Města zcela odpovídá za pravdivost údajů uvedených v žádosti.
(4) Lhůta pro podání žádosti v tomto Programu pro rok 2017 je 1.9.2016 – 30.9.2016.
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(5) Žadatel o dotaci umožní administrátorovi Programu provést kontrolu pravdivosti a úplnosti údajů
uvedených v žádosti o dotaci.
(6) Pokud bude žádost vykazovat nedostatky, vyzve administrátor Programu žadatele k jejich
odstranění ve lhůtě stanovené administrátorem. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost
po projednání v Odborné komisi rady města (Komise zdravotnická) a Hodnotící skupině předložena
zastupitelstvu města s nedoporučujícím stanoviskem pro rozhodnutí o žádosti.
(7) Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují po dobu 10let a žadatelům se nevracejí.

IX.

Podmínky použití dotace
(1) Příjemce dotace má následující povinnosti:
a) umožnit poskytovateli dotace provést kontrolu pravdivosti a úplnosti údajů
uvedených v žádosti o dotaci,
b) umožnit poskytovateli dotace kontrolu plnění projektu a využití poskytnuté dotace
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
a na základě vnitřních předpisů Města v platném znění (přístup do prostor, kde se
projekt realizuje, předložení kopií dokladů (originál k nahlédnutí) a dalších potřebných
dokladů ke kontrole plnění projektu),
c) využívat poskytnutou dotaci hospodárně, efektivně a účelně v souladu s předloženým
rozpočtem projektu,
d) řádně vést a viditelně označovat účetní doklady prokazující použití dotace; originály
těchto účetních dokladů musejí být viditelně označeny textem „Dotace Města Nový
Jičín r. ….“,
e) provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v termínu stanoveném smlouvou,
f) v případě pořízení majetku z dotace Města nad 3 000 Kč doložit čestné prohlášení
o zachování vlastnictví majetku a jeho užití pouze pro účely přijaté dotace s tím, že
takový majetek musí být po dobu 4 let používán pouze pro účel dotace,
g) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných Městem Nový Jičín.
(2) Dotace se poskytuje na základě uzavřené písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města. Tuto smlouvu za poskytovatele podepisuje starosta
města, v jeho nepřítomnosti místostarosta města.
(3) Časově uznatelným výdajem je výdaj, který vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace
projektu tj. v období od 1.1.2017 do 31.12.2017, není-li smlouvou upraveno jinak.
(4) Příjemce je povinen veškeré písemnosti týkající se poskytnuté dotace archivovat po dobu 10let.

X.

Podmínky publicity
(1) Příjemce je povinen prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat Město Nový Jičín (uvádět
na plakátech, propozicích, pozvánkách, výsledcích, webových stránkách, vývěskách, apod.,
že na projekt byla poskytnuta dotace z prostředků Města Nový Jičín), publicitu doložit
fotodokumentací.
(2) Příjemce dotace je povinen umožnit vstup na akci zástupci poskytovatele za účelem zhodnocení
propagace Města Nový Jičín a zajištění akce.
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XI.

Administrátor programu - kontaktní osoby
(1) Věcně příslušným odborem a administrátorem Programu je Odbor sociálních věcí Městského
úřadu Nový Jičín.
(2) Kontaktní osoby: Mgr. Antonín Urban tel. 556 768 240, email: urban@novyjicin-town.cz
Ing. Lucie Frantová, tel. 556 768 241, email: lfrantova@novyjicin-town.cz

XII.

Vyhodnocování a rozhodování o žádosti
(1) Žádost žadatele, který byl příjemcem dotace z rozpočtu Města v předchozím období, a který
nedodržel podmínky stanovené smlouvou, tj. nepředložil závěrečné vyúčtování nebo nevrátil
nevyčerpané finanční prostředky, bude po projednání v Odborné komisi rady města (Komise
zdravotnická) a Hodnotící skupině předložena zastupitelstvu města s nedoporučujícím
stanoviskem pro rozhodnutí o žádosti.
(2) Žádosti o dotaci budou kontrolovány administrátorem z hlediska věcné a formální správnosti.
(3) Dále budou žádosti o dotaci posuzovány Odbornou komisí rady města (Komise zdravotnická)
po obsahové stránce a podle stanovených kritérií. Z jednání Odborné komise rady města (Komise
zdravotnické) ve věci vyhodnocování žádostí o dotaci je sepsán zápis, jehož přílohou bude návrh
bodového ohodnocení jednotlivých žádostí o dotaci.
(4) Kritéria pro hodnocení žádosti o dotaci jsou přílohou č. 1 tohoto Programu.
(5) Zápis z jednání Odborné komise rady města (Komise zdravotnické) společně s návrhem bodového
ohodnocení jednotlivých žádostí o dotaci je postoupen Hodnotící skupině, která po projednání
tohoto návrhu předloží výsledný návrh zastupitelstvu města k rozhodnutí.
(6) Zastupitelstvo města rozhodne o poskytnutí dotace žadateli, její výši a účelu a o neposkytnutí
dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do konce roku 2016.
(7) Rozhodnutí zastupitelstva města o poskytnutí dotací je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., zveřejněno na úřední desce
a internetových stránkách Města.

XIII.

Finanční vypořádání dotace
(1) Po ukončení realizace projektu je příjemce dotace povinen předložit finanční vypořádání dotace
administrátorovi.
(2) Termín finančního vypořádání upravuje smlouva.
(3) Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
a) závěrečnou zprávu obsahující stručné zhodnocení projektu,
b) seznam dokladů prokazujících účelovost použití dotace v souladu s uzavřenou
smlouvou,
c) přehled čerpání jednotlivých výdajů v souladu s rozpočtem,
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d) přehled všech zdrojů financování projektu,
e) kopie účetních dokladů (paragony, faktury),
f) doklady prokazující provedení úhrady vykazovaných výdajů
- výpis z běžného účtu
- výdajový pokladní doklad (neplatí u fyzických osob při nákupu v kamenném
obchodě),
g) čestné prohlášení o shodě originálů účetních dokladů s předloženými kopiemi,
h) prokázání splnění podmínky publicity (propagace Města),
i) případná fotodokumentace.
(4) K finančnímu vypořádání dotace příjemce použije předepsané formuláře, přílohy č. 4 - 7 tohoto
Programu.

XIV.

XV.

Seznam příloh programu
Příloha č.
Příloha č.

1
2

Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

3
4
5
6
7
8

Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádost o dotaci
 Část A – obecná část (údaje o žadateli)
 Část B – speciální část – žádost o poskytnutí dotace na podporu domácí
hospicové péče
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Nový Jičín
Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
Závěrečné vyúčtování dotace – přehled výdajů
Závěrečné vyúčtování dotace – zdroje financování
Závěrečné vyúčtování dotace – oznámení o vrácení finančních prostředků
Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Závěrečná ustanovení
Tento Program byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 257/10/2016 ze dne 9.6.2016 a vyhlašuje
se (nabývá účinnosti) zveřejněním na úřední desce Města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
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