
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2009 

Bod pořadu jednání:       

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro  2. kolo 2009 

 

 

Zpracovala: Ing. Jitka Strasserová, tajemnice Správní rady kulturního fondu 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení kultury a sportu 

telefon: 48 524 3381 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jitka Strasserová 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 19.5.2009 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých ve 2. kole roku 2009 
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 680.000,- Kč, jmenovitě  uve-
dené v příloze č. 1, 
 
a   u k l á d á  
 

 



 2 

 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 

a) zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola dotací roku 2009 
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města 
Liberec, 

T: neprodleně 
 

 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města 

Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
SML a žadateli.  

 
T: 31.8.2009 
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Důvodová zpráva 
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 32/00 ze dne 28.3.2000 byl zřízen Kulturní fond 
(KF) jako trvalý účelový fond Města Liberce.  
Usnesením ZM č. 230/08 ze dne 11.12. 2008 byl schválen rozpočet kulturního fondu pro rok 
2009 ve výši 2,100.000,- Kč.  
V prvním kole dotací bylo rozděleno 950 tis. Kč, pro 2. a 3. kolo v roce 2009 jsou prostředky 
k rozdělení ve výši 1,150.000,- Kč.  

Druhé kolo dotací z kulturního fondu v roce 2009 
Statutární město Liberec vyhlásilo 2. kolo dotací z kulturního fondu na akce v časovém inter-
valu od 1. června 2009 do 30. listopadu 2009 s termínem uzávěrky příjmu žádostí do čtvrtka    
30. dubna 2009 do 16.00 hodin.  
Celkem podalo 39 žadatelů 45 žádostí s finančními požadavky na 2,102.235,- Kč. Tři žádosti 
byly přeřazeny z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání kvůli tématickému zařazení, 40 žá-
dostí bylo odevzdáno do stanovené uzávěrky a 2 žádosti byly odevzdány na oddělení kultury 
a sportu až po uzávěrce (4. května a 7. května 2009). 

Správní rada kulturního fondu na svém jednání posuzovala všechny podané žádosti v souladu 
se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních pravidel (příloha 
č.2). Správní rada navrhla a odhlasovala rozdělit finanční prostředky ve 2. kole do výše 680 
tis. Kč, aby bylo možno podpořit akce ve 3. kole finančními prostředky ve výši minimálně 
470 tis. Kč. 

Žádosti, které nebyly projednány z důvodu porušení základních pravidel                                                                                        
Správní rada odhlasovala na začátku svého jednání, že 2 žádosti podané po termínu uzávěrky 
nebudou projednány, protože se jedná o porušení první podmínky základních pravidel (přílo-
ha 2). 

Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace 
Správní rada o každé žádosti hlasovala jednotlivě; 7 žádostem (č. 1, 10, 17, 24, 28, 29 a 31) 
nebyla navržena žádná dotace. 

Žádosti, kterým byla přidělena dotace                                                                                 
Správní rada odhlasovala celkem 36 žádostem dotaci ve výši uvedené v příloze 1, (č. 2 – 9,  
11 – 16, 18 – 23, 25 – 27, 30, 32 – 43).                                                                                                                                                  

Správní radou kulturního fondu byla projednána, navržena a odhlasována dotace pro 2. vyhlá-
šené kolo v roce 2009 v celkové částce 680.000,- Kč. Žádosti jsou uvedeny v přiložené tabul-
ce (příloha č. 1). 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací ve 2. vyhlášeném kole roku 2009 ve 
výši 680.000,- Kč bude předložen radě města k odsouhlasení  a poté zastupitelstvu města ke 
schválení.   
 
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberce budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace či zamítnutí jejich žádosti. S žadateli, jimž bude vyhově-
no zcela nebo částečně, budou sepsány Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
 
Přílohy 
č.1 - Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 2. kolo 2009  
č.2 - Základní pravidla přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec  
č.3 - Zápis č. 2/2009 z jednání Správní rady kulturního fondu dne 12.5.2009 



Příloha č. 1

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1
Základní umělecká škola 
Liberec                       
přeřazeno z FPRV

Školní profilové CD 4. - 5. dubna 2009 45 000 44 000 0 výroba a potisk CD, záznam nahrávky, studiové 
zpracování nahrávky

2
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci                   
přeřazeno z FPRV

Liberecko a jeho památky - 
cyklus přednášek březen - září 2009 10 000 8 000 8 000 honoráře přednášejících

3 Gymnázium F. X. Šaldy      
přeřazeno z FPRV

Výstava "Prostor - 
komunikace - koncept" září 2009 95 000 45 000 10 000 výroba velkoplošných fotografií, výroba a distribuce 

propagačních materiálů

4 Country & Western Club Hudební festival Gody 2009 14. června 2009 106 000 47 000 28 000 pronájem prostor, ozvučení, program, propagace - 
plakáty, letáky, bulletin, média (rádia, TV, tisk)

5 Nakladatelství Roman 
Karpaš RK

kniha Jizerské hory - o 
mapách, kamení a vodě listopad 2009 1 420 000 50 000 24 000 tisk

6 Jizersko-ještědský horský 
spolek

Slavnosti slunovratu na 
Martinské stěně 20. června 2009 24 300 22 300 10 000 odměny pro účastníky pohádkového lesa, honoráře 

pro interprety, plakáty

7 Československá obec 
legionářská o. s.

Projektový den s ČsOL - se 
školami, mládeží, armádou a 
veřejností

22. června 2009 47 700 15 000 10 000 honorář za ukázku techniky a materiálu, propagace

8 Vladimír Vrabec Hradby Fest 2009 5. září 2009 40 000 30 000 10 000 pronájem pódia, zvukové aparatury a sociálních 
zařízení; výroba a výlep plakátů

9 Spolek ruprechtických 
sousedů 6. ruprechtická pouť 28. - 30. srpna 2009 65 000 40 000 20 000

montáž a demontáž pódia, služba zvukaře, tisk 
plakátů, pronájem WC, pronájem košů, likvidace 
odpadu, odměny skupinám

10 Vojtěch Růzha

Natočení a výroba 
hudebních klipů a 
multimediálních DVD 
skupiny Mystream

červen - srpen 2009 25 000 25 000 0 kameramani, střihač, kompars, kopírovací práce, 
videonosiče

11 Mgr. Štěpánka Kašparová, 
Kulturní agentura Štěk

"Muzika Liberec" - realizace 
CD skupiny Mystream červen - říjen 2009 80 000 50 000 20 000 lisování a potisk CD, obal, výroba bukletu, grafické 

práce, pronájem studia vč. obsluhy, mastering

Č. Žadatel Název akce

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 2. kolo roku 2009                                       

Účel dotace

na akce zahájené v období od 1. června 2009 do 30. listopdadu 2009
(příjem žádostí do čtvrtka 30. dubna 2009 do 16:00 hodin)

Termín akce
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Účel dotaceTermín akce

12 Cestovní kancelář turistika 
a hory s. r. o.

7. ročník Mezinárodního 
festivalu outdoorových filmů 26. - 29. října 2009 260 000 60 000 25 000

ceny pro filmaře, tisk letáků, plakátů, katalogů, 
překlady a dabing cizojazyčných filmů, výroba 
bannerů, tisk billboardů a umístění, umístění letáků 
v MHD, umístění plakátů do výlepu, grafika a tvorba 
webových bannerů, reklama v médiích a výroba 
spotů

13 International Sports 
Marketing s. r. o. Trofeo Niké Bohemia 2009 3. - 5. července 2009 103 000 40 000 15 000 technické zajištění a kulturní program ve 

Statutárním městě Liberec

14 Klub přátel výtvarného 
umění

Kulturně vzdělávací pořady v 
Experimentálním studiu v 
Liberci

1.9. - 30.11.2009 7 500 4 500 4 500 honoráře lektorů, propagační materiály a pozvánky 
na pořady, pronájem sálu a techniky

15 Jaroslav Fryč Knihkupectví 
a antikvariát

Nedělní pohádková 
odpoledne září - říjen 2009 35 500 23 500 20 000 honoráře, náklady na reklamu a výrobu letáků

16 Obč. sdružení Carola
Vydání profilového CD 
dětského pěveckého sboru 
Carola

do konce října 2009 59 000 48 000 20 000 výroba bukletů, výroba CD, pronájem nahrávacích 
prostor, pronájem zvukového studia

17 ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené Hudba je naše radost 1. 6.  - 30. 11. 2009 25 500 25 500 0 nákup hudebních nástrojů

18 Klub Dětem Veselé léto 15. 6. - 15. 9. 2009 48 000 36 000 10 000 honoráře účinkujících, pedagogů

19 Bohemia Cantat Liberec
Mezinárodní festival 
sborového zpěvu Bohemia 
Cantat Liberec 2009

27. - 30. srpna 2009 1 050 000 200 000 65 000
propagace (plakáty, pozvánky, programy, 
vstupenky, audio a videozáznam, propagační 
předměty, inzerce a reklama), pronájem prostor

20
Rada rodičů a pěvecký 
sbor Výšinka při ZŠ 
Aloisina výšina Liberec

Hudba nezná hranice 2009 - 
pronájem sálu 1. 9. - 30. 11. 2009 240 000 35 000 15 000 pronájem koncertního sálu v Liberci, ozvučení 

koncertu, instrumentální doprovod (služby)

21
Rada rodičů a pěvecký 
sbor Výšinka při ZŠ 
Aloisina výšina Liberec

Opery Kurta Schwaena - 
100 let od narození 
významného autora

1. 9. - 30. 11. 2009 134 000 110 000 25 000 pronájem koncertního sálu v Liberci, ozvučení 
koncertu, instrumentální doprovod (služby)

22 Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí Kulturní večery říjen - listopad 2009 1 200 1 200 1 000 pronájem sálu na období říjen a listopad 2009

23 Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí Programové kalendáře září 2009 4 500 4 500 4 500 předtiskové a tiskové práce
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Účel dotaceTermín akce

24 Spolek Frýdlantské 
okresní dráhy

Parním vlakem na Hejnickou 
pouť 4. července 2009 64 000 5 000 0

provoz parního vlaku (návoz z Turnova do Liberce a 
zpět, cena za použití dopravní cesty - kolejí, uhlí, 
doplnění lokomotivy vodou, odměna strojvedoucího 
a topiče)

25

Sdružení studentů, rodičů 
a přátel školy při 
Gymnáziu F. X. Šaldy v 
Liberci

Literární pozdravy 2009 20. - 21. 11. 2009 45 000 28 000 15 000 propagace, pronájem prostor, honoráře účinkujících 
autorů

26 Pavel Jakubec A-styl 
Liberec A-styl street dance show 7. června 2009 149 000 25 000 15 000 nájem divadla, propagace

27 Centrum Generace, o. s. Kulturní program na Health 
Expo 2009 (veletrh zdraví) 1. - 2. června 2009 1 247 000 100 000 20 000 nájem sálu a předsálí

28 Centrum Generace, o. s. Motosnění 18. - 20. září 2009 65 900 20 000 0 materiál na stavbu pódia, náramky na označení 
účastníků, kapely, pronájem prostor - kemp

29 Jiří Tomáš - nakladatelství 
Akropolis

román Jan Šebelka: "Leť, 
Vlaštovko, leť" (pracovní 
název)

duben - říjen 2009 102 200 50 000 0 tisk, papír a knih. zpracování

30 Klub Hudební mládeže 
Liberec Duhová bouře 2009 29. 5. - 3. 6. 2009 572 500 80 000 35 000 honoráře, lektorné, pronájem festivalových prostor, 

stavba pódií a pronájem

31 DS Odevšad Divadelní semináře pro 
divadelníky i ostatní únor - listopad 2009 69 510 56 760 0 lektorné vč. odvodů, dohody, tělocvična 

(ubytování) , pronájem prostoru pro semináře

32 Jaroslava Kašparová Módní přehlídka - Gothické 
korzety a Novoromantismus 6. června 2009 150 000 47 000 15 000

honorář modelů, fotograf, grafický návrh, 
propagace, scénografie, scénografická realizace 
(hudba, osvětlení, pomocný personál)

33 Česká esperantská 
mládež, o. s.

Kulturní a jazykový festival a 
koncert s pokusem o 
světový rekord

19. a 23. 7. 2009 112 175 93 175 25 000

náklady na festivalové prezentátory, náklady na 
vystupující umělce, pódium s praktikábly (festival, 
koncert), ozvučení, reproduktory, mikrofony, 
stojany, 15 malých prezentačních stánků (festival), 
židle (festival), výlep plakátů, tisk plakátů a letáčků, 
promítací plátno, projektor

34 Kulturní služby Liberec Léto v Lidových sadech 
2009 červenec - srpen 2009 195 000 103 000 45 000

zajištění programu, drobný materiál, světelná a 
zvuková technika, náklady na zapůjčení filmů, 
technické zajištění promítání, propagace
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Účel dotaceTermín akce

35 Vokální skupina offbeat nahrávání profilového CD 
skupiny offbeat - výročí 5 let červenec - listopad 2009 154 500 83 500 20 000

pronájem studia, mastering, honorář hostů, honorář 
hudební a zvukové režie, návrh bookletu, lisování 
CD, tisk bookletu, poplatky OSA

36 Tomáš Vrbas koncertní vystoupení 
Spirituál kvintet 11. června 2009 62 200 35 500 20 000 honorář Spiritual kvintet, ozvučení, výlep plakátů

37 Jan Skalník Rozloučení se školou 27. června 2009 57 300 36 300 10 000 ceny do soutěží, hudba, reklama, výroba a výlep 
plakátů

38 Jan Skalník Rozloučení s prázdninami 5. září 2009 66 500 42 000 10 000 ceny do soutěží, náklady na tisk plakátů, reklama, 
hudba, výlep plakátů

39 Dům kultury Liberec,           
spol. s r. o.

Setkání s českou klasikou - 
Divadlo Spejbla a Hurvínka 
(pořady pro děti)

listopad 2009 80 000 50 000 25 000 honoráře, propagace

40 Dům kultury Liberec,           
spol. s r. o.

Dny seniorů - seriál pořadů u 
příležitosti Mezinárodního 
dne seniorů

5., 7. a 9. října 2009 80 000 50 000 20 000 honoráře a propagace

41 Divozemí Velká inventura Liberec 
2009 6. - 10. října 2009 200 000 70 000 25 000

technický materiál (úprava jeviště a hlediště, 
zatemnění), honoráře účinkujících a technických 
pracovníků festivalu (jevištní technika, světlo, zvuk), 
technický vůz (pro převoz materiálu na úpravu 
jeviště a hlediště, převoz světelného a zvukového 
vybavení atd.), pronájem technického vybavení 
(světlo, zvuk, sedačky do hlediště)

42 Rada dětí a mládeže 
Libereckého kraje, o. s. Bambiriáda 2009 4. - 7. června 2009 212 500 50 000 20 000 pronájem areálu, zvuk, světla, vnitřní sál, zvuk, 

venkovní pódium, propagace
43 Sdružení TULIPAN o. s. Týden s TULIPANem září 2009 71 000 26 000 15 000 propagace, pronájem prostor

44
Jaroslav Fryč Knihkupectví 
a antikvariát                         
podáno 4.5.2009

Setkávání s kulturou září - listopad 2009 103 500 41 500 neprojednáno honorář moderujících a hostů, propagační materiály 
(plakáty, letáky), propagace (plakátovací plochy)

45 Jan Pikous                          
podáno 7.5.2009

vydání knihy fotografií 
"Imprese" květen - červenec 2009 120 000 45 000 neprojednáno náklady na redakci a tisk

Žádosti podané po uzávěrce

V Liberci 12. května 2009 4/5



Příloha č. 1
Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Účel dotaceTermín akce

CELKEM 7 905 985 2 102 235 680 000

7 905 985 Kč
2 102 235 Kč

43
Počet žádostí po uzávěrce 2

39

2 100 000 Kč 950 000 Kč
1 150 000 Kč

2 100 000,00 Kč

Náklady projektů Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací 
ve 2. kole 2009Počet žádostí v termínu

Požadavky na dotaci z KF

Počet žadatelů

Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2009

680 000 Kč

v 1. kole 2009 rozděleno

CELKEM

k dispozici pro 2. a 3. koloPřevod zůstatku z roku 2008
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Příloha č. 2 

  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 
 
 
 

 

 
 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  
PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

1) Vyhlašovaná kola – minimálně 3 x do roka: 
 
1. kolo 
- pro období od 1. února do 31. července 2009 ……………………………… s uzávěrkou 7. ledna  2009 
 
2. kolo  
- pro období od 1. června do 30. listopadu 2009…………………………… s uzávěrkou 30. dubna 2009 
 
3. kolo  
- pro období od 1. října 2009 do 31. března 2010 …………………………... s uzávěrkou 31. srpna 2009 
 
 
2) Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdružení, nadace. 
 
3) Dotace na akci jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti: 

• estetická výchova především dětí a mládeže 
• mimořádné kulturní akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního 

významu 
• ochrana kulturních památek (k žádosti je nutné předložit rozhodnutí odboru životního 

prostředí o povolení ke stavebním pracím, udržovacím pracím atd., jehož termín je 
maximálně 90 dní) 

• rozvoj amatérské a místní kultury 
• rozvoj etnické kultury a kultury národnostních menšin 

 
4) Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně. 

Dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a poh ošt ění. 
 
5) Žádosti na předepsaném tiskopise budou přijímány na MML včetně všech na žádosti 

předepsaných příloh (budova radnice, oddělení kultury a sportu).  
 
6) Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni do 15 dnů po zasedání zastupitelstva města (bez 

uvedení důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
 
7) Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, ve které 

bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost vynaložených 
prostředků. 

 
8) Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce popřípadě 

odčerpání prostředků (viz smlouva) na oddělení kultury a sportu. Součástí vyúčtování dotace bude 
i písemné hodnocení akce z pohledu pořadatele. 

 
9) Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 

vynaložených na projekt, kopie faktur, nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se pokrývat a musí obsahovat 
předepsané náležitosti. 

 
10) V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 

vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců v žádném 
z městských fondů. 

 



Příloha č. 3 
Z á p i s   č. 2/2009 

z jednání Správní rady kulturního fondu konaného dne 12.5.2009  
v budově liberecké radnice 

________________________________________________________________________________ 
 
Přítomni: Mgr. A. Čvančara, Ing. O. Červinka, E. Bartoschová, P.Preisler, L. Příhoda  
Omluveni: M. Dufek, M. Sepp 
 
 
a) Druhé kolo dotací z kulturního fondu v roce 2009 
Rozpočet kulturního fondu ve výši 2,100.000,- Kč byl schválen Zastupitelstvem města Liberec dne 
11.12.2008 usnesením č. 230/08. 
V prvním kole dotací roku 2009 bylo rozděleno 950 tis. Kč. Správní rada navrhla a odhlasovala 
rozdělit finanční prostředky ve 2. kole maximálně do výše 680 tis. Kč, aby bylo možno podpořit 
akce ve 3. kole zbývajícími finančními prostředky, tj. ve výši minimálně 470 tis. Kč. Pokud bude 
nějaká dotace z kulturního fondu vrácena zpět poskytovateli na účet (nejpozději do srpna 2009), 
navýší se tím zůstatek kulturního fondu a celý zbytek se bude moci rozdělit v posledním 3. kole 
2009. 
 
Statutární město Liberec vyhlásilo 2. kolo dotací z kulturního fondu na akce v časovém intervalu od 
1. června 2009 do 30. listopadu 2009 s termínem uzávěrky příjmu žádostí do čtvrtka  30. dubna 
2009 do 16.00 hodin.  
Celkem podalo 39 žadatelů 45 žádostí s finančními požadavky na 2,102.235,- Kč. Tři žádosti byly 
přeřazeny z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání kvůli tématickému zařazení, 40 žádostí bylo 
odevzdáno do stanovené uzávěrky a 2 žádosti byly odevzdány na oddělení kultury a sportu až po 
uzávěrce (4. května a 7. května 2009). 
 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání posuzovala všechny podané žádosti v souladu se 
schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních pravidel (příloha č.2).  
 
Žádosti, které nebyly projednány z důvodu porušení základních pravidel 
Správní rada odhlasovala na začátku svého jednání neprojednávat 2 žádosti podané po termínu 
uzávěrky z důvodu  porušení první podmínky základních pravidel. Termíny uzávěrek na běžný rok 
jsou uvedeny v příloze 2, v bodě 1. 

Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace 
Správní rada o každé žádosti hlasovala jednotlivě; 7 žádostem (č. 1, 10, 17, 24, 28, 29 a 31) nebyla 
navržena žádná dotace. 

Žádosti, kterým byla přidělena dotace                                                                                                   
Správní rada odhlasovala celkem 36 žádostem dotaci ve výši uvedené v příloze 1, (č. 2 – 9, 11 – 16,      
18 – 23, 25 – 27, 30, 32 – 43).                                                                                                                                                  
Správní radou kulturního fondu byla projednána, navržena a odhlasována dotace pro 2. vyhlášené 
kolo v roce 2009 v celkové částce 680.000,- Kč. Žádosti jsou uvedeny v přiložené tabulce (příloha 
č. 1). 
Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací ve 2. vyhlášeném kole roku 2009 ve výši 
680.000,- Kč bude předložen radě města k odsouhlasení  a poté zastupitelstvu města ke schválení.   
 
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberce budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace či zamítnutí jejich žádosti. S žadateli, jimž bude vyhověno 
zcela nebo částečně, budou sepsány Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
 
 



b) Žádost o prodloužení termínu vydání knihy 
Dne 11. května 2009 se písemně obrátil Luboš Příhoda, předseda Kruhu autorů Liberecka (KAL) na 
Správní radu kulturního fondu se žádostí o prodloužení termínu vydání knihy Jak to bylo v Liberci 
v letech 68 a 69 (podpořené dotací z kulturního fondu). Občanské sdružení KAL uzavřelo se SML 
smlouvu č. 9090080 o poskytnutí dotace na tisk a materiál uvedené knihy. Původní vydání 
publikace bylo plánováno na červenec 2009. Důvodem předložení žádosti správní radě byly 
zdravotní důvody předsedy KAL, které způsobily časový posun přípravy rukopisu (shromažďování 
archivních a fotografických materiálů). 
Správní rada žádost projednala, všemi hlasy odhlasovala posun termínu realizace publikace 
z července 2009 na listopad 2009 s tím, že po odsouhlasení radou města bude se sdružením KAL 
sepsán dodatek ke smlouvě o dotaci č. 9090080 s uvedením nového termínu realizace knihy Jak to 
bylo v Liberci v letech 68 a 69. Poskytnutou dotaci je povinen příjemce vyúčtovat nejpozději do 
60 dnů od realizace, tj. v tomto případě do 31. ledna 2010. 
  
 
 
Přílohy 
č.1 - Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 2. kolo 2009  
č.2 - Základní pravidla přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec  
č.3 - Zápis č. 2/2009 z jednání Správní rady kulturního fondu dne 12.5.2009 
 
V Liberci 12.5.2009 
 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
                 tajemnice SRKF 

 
Mgr. Alois Čvančara v. r.  

předseda SRKF 
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