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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í      

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec 
v roce 2008. 
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Důvodová zpráva: 

1. Rozdělení dotací 

V roce 2008 byla z rozpočtu města přidělena  do Fondu zdraví Statutárního města Liberec 
(dále jen fondu) částka 1.000.000,- Kč. Nevyčerpané a vrácené finanční prostředky roku 2007 
činily  10.000,- Kč. K rozdělení celkem tedy 1.010.000,- Kč. 

 
Pro přidělení finančních dotací byly na základě rozhodnutí správní rady fondu vyhlášeny 3 
výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondu zdraví. Z  toho II. výzva  byla cíleně zaměřena 
na pořízení drobného hmotného majetku a III. výzva podpořila průvodcovské a předčitatelské 
služby pro nevidomé. Zastupitelstvo města Liberec schválilo návrhy správní rady fondu na 
poskytnutí dotací následovně: 

 dne 27. 3. 2008 usnesením ZM č.58/08 bylo schváleno 787.000,- Kč na akce uskuteč-
něné v období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 (I. výzva) 

 dne 27. 3.  2008 usnesením ZM č. 58/08 bylo schváleno 173.000,- Kč na pořízení 
drobného hmotného majetku v období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 (II. výzva) 

 dne 26.6.2008 usnesením ZM č. 123/08 bylo schváleno 45.000,- Kč na podporu pro-
jektu podporujícího průvodcovské a předčitatelské služby pro nevidomé v období od 
1.7.2008 do 31.12.2008 (III. výzva) 

O dotace z fondu požádalo celkem 63 žadatelů a bylo podáno  75 projektů, na jejichž realizaci  
bylo požadováno 3.197.276,- Kč. Dotace v celkové výši 1.005.000,- Kč obdrželo 55 žadatelů 
na realizaci  59 projektů. Na účtu fondu zůstala částka 5.000,- Kč. 

 

2. Čerpání dotací 

Přidělené dotace byly čerpány na základě smluv uzavřených s každým žadatelem. Jeden žada-
tel dotaci plně nevyčerpal a prostředky v celkové výši  50,- Kč  vrátil na účet fondu. Jedná se 
o : 

- Jiřina Jirásková - FO  –  dne 2. 2. 2009 vráceno 50,- Kč na účet fondu 

3. Vyúčtování dotací 

Všichni příjemci předložili vyúčtování dotací ve smluvně stanovených termínech a doložili 
účelovost čerpání přidělených finančních prostředků. Nedočerpané finanční prostředky byly v 
1 případě  ve stanovené lhůtě vráceny zpět na účet fondu. U vybraných organizací  provedou 
kontrolu účelovosti  čerpání dotací členové komise zdraví. Správní rada fondu na svém 
jednání dne 30. 4. 2009 projednala a schválila způsob čerpání dotací za rok 2008. 

Dotace byly využity na realizaci projektů podporujících aktivity ve zdravotní a sociální oblas-
ti  a zejména pak na rehabilitační a rekondiční pobyty zdravotně a mentálně postižených dětí a 
dospělých, vzdělávací a výchovné programy, aktivity přispívající k překonání sociálního vy-
loučení, aktivity směřující ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě nepříznivým zdravot-
ním stavem apod. V rámci II. výzvy pak na pořízení drobného hmotného majetku organizacím 
poskytujícím výše uvedené služby a v rámci III. výzvy na podporu průvodcovských a předči-
tatelských služeb pro nevidomé. 

Mezi žadateli o dotace byly především nestátní neziskové organizace, církevní organizace a 
příspěvkové organizace zřizované krajem. 

 

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