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Věc: Žádost.
Předem děkuji za Vaše odpovědi ze dnů 23.1. a 24.1.2018.
Na základě zákona č.106/1999 Sb. v platném znění žádám o následující:

1) Žádám o zpřístupnění,, memorandum o dlouhodobě spolupráci při realizaci projektu
Sociálně terapeutická dílna", k jehož podpisu byla pověřena starostka města Radou města
Kravaře pod.č.j. 68.891/20017, které bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem města
Kravaře dne 20.9.2017 pod č.j. 19.212/2017.

2) Žádám o zpřístupnění „ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
města Kravaře 2018 -2020", který schválilo Zastupitelstvo města Kravaře dne 13.12.2017
pod č.j. 21.259/2017.

Můj dotaz v předchozím podání zněl, zda Rada města a Zastupitelstvo města schválilo svými
usneseními „ Novostavba Terapeutická dílna, objekt občanského vybavení na stávajících

základech v Kravařích, na ulici Novodvorská 303/24, na pozemku parcely č. 11 a 12 k. ú.
Kravaře ve Slezsku LV 2018, včetně zpevněných ploch a domovních rozvodů NN na pozemku
parcela č. 12 k.ú. Kravaře ve Slezsku.“ O toto žádám znovu, neboť ve věci schválení stavby
příslušnými orgány města, mi nebylo doposud odpovězeno.
V případě, že Rada města a Zastupitelstvo města stavbu výše uvedeného objektu doposud
neprojednalo, žádám o sdělení této informace.
Děkuji za odpověď.

V Kravařích dne 1.2.2018

Město Kravaře
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Vážený pane,
k Vaší žádosti doručené dne 5. 2. 2018 pod č. j. MUKR 2439/2018 o poskytnutí
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, o zpřístupnění Memoranda o dlouhodobé spolupráci při
realizaci projektu „Sociálně terapeutická dílna", zpřístupnění Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Kravaře 2018-2020 a sdělení,
zda Rada města a Zastupitelstvo města schválilo svými usneseními stavbu „Sociálně
terapeutické dílny" Vám:
Zasíláme v příloze:
> Memorandum o dlouhodobé spolupráci při realizaci projektu „Sociálně
terapeutická dílna".
> Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města
Kravaře 2018-2020.
> Výpis z 19. usnesení Zastupitelstva města.
> Výpis z 21. usnesení Zastupitelstva města.
Sdělujeme:
Jiná usnesení ve věci stavby „Sociálně terapeutická dílna" nebyla přijata.
Tímto považujeme Vaši žádost ze dne 5. 2. 2018 za vyřízenou.
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Příloha č. 5
MEMORANDUM O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI
při přípravě a realizaci projektu

Město Kravaře

Se sídlem:
IČ:

Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
00300292

Zastoupený: Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou
(dále jen „Nositelprojektu")
a
Charita Hlučín

Se sídlem:
IČ:

U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
44941960

Zastoupený: Pavlem Sobolem, ředitelem
(dále jen „Partner projektu")
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
Memorandum o dlouhodobé spolupráci při realizaci projektu
„Sociálně terapeutická dílna" v Kravařích (dále jen „Memorandum").

Článek 1
Cíl Memoranda

Memorandum slouží k podpoře realizace projektu s názvem „Sociálně terapeutická dílna"
v Kravařích (dále jen „Projekt"), na který Nositel projektu žádá dotaci v rámci 3. výzvy „MAS
Hlučínsko z.s. - IROP - Sociální služby". Smluvní strany tímto Memorandem vyslovují
odhodlání a společnou vůli spolupracovat při přípravě a realizaci Projektu tak, aby bylo
dosaženo jeho cíle a účelu.
Článek 2
Obsah Memoranda

1)

Nositel projektu se zavazuje:
a) poskytne minimálně po dobu udržitelnosti projektu prostory zrekonstruovaného
objektu sociálně terapeutické dílny: pare. č. 11 a 12 v k.ú. Kravaře ve Slezsku.
b) bude se podílet na nákladech služby ve výši 25% oprávněné provozní ztráty. Tato
částka bude
ročně po dobu udržitelnosti projektu (min. 5let).
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2)

Partner projektu se zavazuje:
a) poskytne podporu a součinnost Nositeli projektu při realizaci projektu zejména v
oblasti odbornosti Partnera projektu- sociální služby
b) požádá MS-kraj - sociální odbor - o rozšíření kapacity služby sociálně terapeutické
dílny, identifikátor: 5958182, zařazené do krajské sítě sociálních služeb, ze
stávajícího rozsahu 2,9 přepočtených úvazků v přímé péči na 5,8 přepočtených
úvazků v přímé péči z důvodu zřízení pracoviště sociálně terapeutické v Kravařích.
Službou sociálně terapeutické dílny je partner projektu pověřen
Moravskoslezským krajem dle Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon v režimu závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č.
2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie.
c) bude provozovat sociálně terapeutickou dílnu v Kravařích po dobu udržitelnosti
projektu (min. 5 let) v případě zajištění financování dle bodu 5.2. Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020.

3)

Nositel projektu i Partner projektu se zavazují, že budou spolupracovat na propagaci
Projektu i Memoranda, a to minimálně v rozsahu kapitoly 13 Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce dotace z Integrovaného regionální operačního programu v
aktuálním znění.

4)

Nositel projektu i Partner projektu berou na vědomí, že Memorandem nejsou nijak
dotčeny povinnosti Nositele projektu, které mu vyplynou z Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Integrovaného regionální operačního programu.
Článek 3
Doba účinnosti memoranda

Memorandum se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu Memoranda oběma
smluvními stranami, až do konce udržitelnosti Projektu. Po dohodě stran může být
Memorandum prodlouženo písemným dodatkem k Memorandu.
Článek 4
Ukončení memoranda

1)

Platnost Memoranda končí uplynutím doby uvedené v čl. 3.

2)

Memorandum může být okamžitě vypovězeno kteroukoliv ze stran, zejména pokud:
a) jedna ze smluvních stran bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností podle
tohoto Memoranda, a to ani po písemné výzvě druhé strany, směřující k nápravě,
případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení,
b) Projekt je z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončen,
c) druhá smluvní strana se v souvislosti s Projektem dopustila finančního podvodu
nebo jiného nekalého jednání.
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d) Nositel projektu nezískal na Projekt dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu v rámci 3. výzvy „MAS Hlučínsko z.s. - IROP - Sociální
služby".
Článek 5
Kontaktní osoby

1)

Nositel projektu určuje jako kontaktní osobu ve věcech Memoranda:

2)

Partner projektu určuje jako kontaktní osobu ve věcech Memoranda: Pavla Sobolu,
ředitel Charity Hlučín, te/:|

e-mail:|__: ■v -

' • ■

e-mail:^
3)

Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za příslušnou smluvní stranu v záležitostech
naplňování Memoranda. Kontaktní osoba však není oprávněna měnit Memorandum
nebo jeho obsah.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

1)

2)

3)
4)

Změny a doplnění Memoranda je možné činit jen ve formě postupně číslovaných
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Pro platnost dodatku se
vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
Jakákoliv sdělení a oznámení stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či
odeslána dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu kontaktní osoby
smluvní strany, uvedené v tomto Memorandu.
Toto Memorandum se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá z obou
smluvních stran obdrží dva.
Obě smluvní strany prohlašují po přečtení tohoto Memoranda, že souhlasí s jeho
obsahem, že bylo sepsáno na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a
nebylo ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za Nositele projektu

Za Partnera projektu

Mgr. Monika Brzesková, starostka

Pavel Sobol, ředitel
L

Doložka platnosti právního úkonu dle uiL § 41 zákona

L

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve zníní
pozdljiích předpisů:
Předmřt smlouvy byl schválen usnesením zastupitelstva
místa na jeho

ÍL zasedání konaném dne........ 9e’k
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Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 20. 9. 2017 v zasedací
místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Zastupitelstvo města
19.212/2017
schvaluje

Memorandum o dlouhodobé spolupráci při realizaci projektu Sociálně terapeutická dílna
v Kravařích. A pověřuje starostku města k podpisu dokumentu.

Za správnost výpisu

www.kravare.cz
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DATUM:

24.01.2018

Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 13. 12. 2017 v zasedací místnosti
Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Zastupitelstvo města
21.259/2017

schvaluje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Kravaře 2018 - 2020.

Za správnost výpisu

www.kravare.cz

IČ: 00300292
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8:00-17:00
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7:00-15:00
7:00-12:00

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

Žádost o informace -

Důležitost:

Vysoká

6. února 2018 9:40

„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Kravaře 2018 -2020"
je veřejně dostupný na odkazu:
http://www.kravare.cz/obcan/komunitni-planovani/dokumenty/

S pozdravem

Městský úřad Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře

email:
web: www.kravare.cz

l

