
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2009 

Bod pořadu jednání:       

     Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení 
dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2009 

 

 

Zpracoval: Lucie Václavíková, referent sociálně právní 

odbor, oddělení: odbor sociálních a zdravotních služeb 

telefon: 48 524 4981 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Petra Svatoňová, vedoucí odboru 

Projednáno: v RM dne 16.6.2009 

Poznámka:       

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

 
Naďa Jozífková 

náměstkyně primátora                                                 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

 
návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci II. výzvy roku 2009 v celkové výši 68.000,- Kč. 
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a  u k l á d á  

 
paní Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

 

1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

          

         T: neprodleně 

 

2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence Statutárního města Libe-
rec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutár-
ním městem Liberec a žadateli 

 
 
         T: 07/09 
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Důvodová zpráva 
 

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 2009 ve výši 200.000,- Kč. 

Statutární město Liberec vyhlásilo dle „Základních pravidel přidělování dotací z fondu pre-
vence“ ( příloha č.3) II. výzvu k předkládání žádostí o dotace z fondu prevence s termínem 
uzávěrky do 28. 5. 2009. Žádosti na předepsaných formulářích byly přijímány na odboru so-
ciálních a zdravotních služeb. Přijaté žádosti obsahovaly předepsané náležitosti a byly podány 
ve stanoveném termínu. 

V rámci II. výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondu prevence, která byla vyhlášena na 
druhé pololetí roku 2009 za účelem podpory všech forem pomoci občanům - příslušníkům 
národnostních menšin a etnických skupin při prohlubování znalostí úředního jazyka. 

Celkem byli přijaty 3 žádosti od 3 žadatelů. Výše požadovaných finančních prostředků činila 
v celkové výši 2.670.044,- Kč.   

Dne 11. 6. 2009 tajemnice Správní rady pro partnerskou spolupráci SML oznámila skutečnost 
o nedopatření, a to posouzení 1 projektu náležícího do fondu prevence správní radou pro part-
nerskou spolupráci. Z tohoto důvodu byla vyzvána Správní rada fondu prevence o korespon-
denční hlasování. Všichni členové Správní rady fondu prevence souhlasili s dodatečným při-
dělením dotace občanskému sdružení Oberig ve výši 5.000,- Kč, které účelově odpovídá  II. 
výzvě FP roku 2009.  Následně projednala rada města dne 16.6.2009. 

Členové Správní rady se na svém jednání dne 3. 6. 2009 podrobně seznámili se všemi poda-
nými projekty a usnesli se, že v rámci II. výzvy roku 2009 bude k rozdělení navržena částka 
63.000,- Kč. Po dodatečném korespondenčním hlasování, navrhla Správní rada fondu preven-
ce k rozdělení o 5.000,- Kč více.  

V rámci II. výzvy roku 2009 byla k rozdělení navržena celková částka 68.000,- Kč. 

 

Nedočerpaná částka 400,- Kč bude využita pro platbu poplatků. 

 

Způsob rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé žadatele je uveden v příloze č. 1 
této zprávy. 

 

Se všemi žadateli, jejichž žádosti budou podpořeny, budou uzavřeny řádné smlouvy. 

 

 

Přílohy:  1) Návrh na přidělení dotací - tabulka  

    2) Výzva na II.kolo přidělování dotací z Fondu prevence SML pro rok 2009 

               3) Základní pravidla přidělování dotací z Fondu prevence SML 
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