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Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í      

 
zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu prevence Statutárního města Libe-
rec v roce 2008. 
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Důvodová zpráva 

 

1. Rozdělení dotací 

 
Usnesením č. 25/07 schválilo Zastupitelstvo města Liberec dne 22. 2. 2007 zřízení Fondu 
prevence Statutárního města Liberec a stanovilo jeho finanční zdroje z rozpočtu města pro rok 
2008 ve výši 200.000,- Kč. 

 
Pro přidělení finančních dotací byly na základě rozhodnutí Správní rady Fondu prevence vy-
hlášeny 2 výzvy k předkládání žádostí o dotace. Zastupitelstvo města Liberec schválilo ná-
vrhy správní rady fondu na poskytnutí dotací následovně: 
 

 dne 27. 3. 2008 usnesením ZM č. 57/08 bylo schváleno 154.100,- Kč.  
 dne 26. 6. 2008 usnesením ZM č. 124/08 bylo schváleno 29.000,- Kč.   

 

O dotace z fondu požádalo celkem 14 žadatelů a bylo podáno 19 projektů, na jejichž realizaci  
bylo požadováno 902.670,- Kč. Dotace v celkové výši 168.100,- Kč obdrželo 10 žadatelů na 
realizaci 11projektů. Obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, které byla přidělena dotace 
ve výši 15.000,-Kč po rozhodnutí zastupitelstva města přiznanou dotaci odmítla 
s odůvodněním, že by nebyla schopna dodržet podmínky smlouvy.  

Na účtu fondu tímto zůstala částka  31.900,- Kč, která bude využita v roce 2009. 

 

2. Čerpání dotací 

Přidělené dotace byly čerpány na základě smluv uzavřených s každým žadatelem.  

 

3. Vyúčtování dotací 

Celkem 10 z 10 žadatelů předložilo vyúčtování dotací ve stanovených termínech a doložilo 
účelovost čerpání přidělených finančních prostředků v souladu se smlouvou. Dotace byly vy-
užity na realizaci projektů podporující aktivity protidrogové politiky, prevence kriminality a 
prevence sociálně patologických jevů, začlenění sociálně vyloučených osob do společnosti, 
sociálních služeb ohroženým skupinám občanů, sociální a preventivní aktivity národnostních 
menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.) – zájmové aktivizační 
projekty romské komunity aktivity vedoucí k samostatnosti a nezávislosti ohrožených skupin 
občanů, odborného sociálního poradenství  pro rodiny dětí s výchovnými problémy a pro ro-
diny dětí ohrožených šikanou, terénní služby a  aktivity přispívající k překonání sociálního 
vyloučení.  

 

 

Příloha č. 1: tabulkový přehled o čerpání přidělených dotací dle jednotlivých žadatelů 
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