
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 pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací  
z Fondu pro partnerskou spolupráci  Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2009 

       

 

Zpracovala: Ing. Miluše Charyparová, tajemnice Správní rady fondu pro 
partnerskou spolupráci 

odbor, oddělení: odbor kancelář primátora; oddělení tiskové a vnějších vztahů 

telefon: 48 524 3187 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Miluše Charyparová 

 vedoucí odboru Martin Korych 

Projednáno: v RM dne 16. 6. 2009 

Poznámka:       

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
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návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých v 3. a 
4. kole roku 2009 z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec v celkové 
výši 115 000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 
 
a   u k l á d á  
 
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města Liberec, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 3. a 4. vyhlášeného kola dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 
 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního 
města Liberec včetně proplacení dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli. 
 
 
 
 
                        T: 31. 8. 2009 
 
           

        Důvodová zpráva 

 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 26/07 ze dne 22. 2. 2007 byl zřízen Fond pro part-
nerskou spolupráci Statutárního města Liberec jako trvalý účelový fond Statutárního města 
Liberec. 

 

Statutární město Liberec inzerovalo vyhlášení 3. a 4. kola dotací z fondu pro partnerskou spo-
lupráci na webových stránkách města a ve Zpravodaji liberecké radnice (duben 2009) na akce 
zahájené v období od 1. července do 31. prosince 2009 s uzávěrkou do 29. 5. 2009 do 14 ho-
din. 

3. kolo žádostí se týká projektů realizovaných v partnerských městech, žádosti byly označeny 
heslem ZAHRANIČÍ. 

4. kolo žádostí se týká projektů realizovaných ve spolupráci s partnerskými městy v Liberci, 
žádosti byly označeny heslem LIBEREC. 

Celkem 8 žádostí bylo řádně odevzdáno na předepsaných formulářích v podatelně MML ve 
stanoveném termínu pro podání žádostí.  

Požadavky žadatelů o dotace z fondu pro partnerskou spolupráci činily celkem 291 540,- Kč. 

 

Správní rada fondu pro partnerskou spolupráci na svém jednání dne 3. 6. 2009 posoudila osm 
žádostí v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních 
pravidel (příloha č. 2). 

 

Žádná žádost nebyla podána po termínu. Sedm žádostí splňovalo kritéria základních pravidel 
pro přidělování dotací z fondu pro partnerskou spolupráci, jedna žádost tato kritéria nesplňo-
vala. Tato žádost byla přeřazena na posouzení do Fondu prevence Statutárního města Liberec. 



 3 

Správní rada odhlasovala poskytnutí dotace 7 žádostem, z toho 2 žádosti by měly být pokryty 
v plné výši, ostatní žádosti ve zkrácené výši (příloha č. 1). 

 

Celková hodnota poskytnutých dotací činí 115 000,- Kč. 

 

Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou žadatelé písemně vyro-
zuměni o výši přidělené dotace. Se žadateli budou sepsány Smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

Přílohy: 

č. 1 – Přehled návrhu Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML 

č. 2 – Základní pravidla přidělování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML 

č. 3 – Zápis č. 2/2009 ze zasedání Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML 

          konaném dne 3. 6. 2009.  
 
 

                     Příloha č. 1 

                   

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci SML  

pro rok 2009 – 3. a 4. kolo na akce zahájené v období  

od 1. července do 31. prosince 2009 

(uzávěrka žádostí dne 29. 5. 2009 ve 14 hodin) 

 

Rok 2009 
V roce 2009 činí částka na přidělení dotací                     250.000,- Kč 

Čerpání v 1. a 2. kole            - 86.800,- Kč 

Zůstatek na účtu po 1. a 2. kole         163.200,- Kč 

 

Rekapitulace hospodaření v roce 2008 
Počáteční stav FpPS                       54.494,50Kč 
Tvorba fondu z rozpočtu města           100.000,-   Kč 

Úroky                                                                                                                        415,19Kč 
Vratky grantů                  2.000,-   Kč 

Čerpání z FpPS                                                                                                 -117.000,-   Kč 

Poplatky                                                                                                                     -21,-   Kč 

Celkem                                                                                                                 39.888,69Kč 

 



 4 

Celkově zůstatek na účtu            163.200,-   Kč 

                  39.888,69Kč 

                203.088,69Kč 

 

 

 

Přehled podaných žádostí v 3. a 4. kole 2009 
Žádosti 3. kola – ZAHRANIČÍ 

 

 

Č.       

 

 

Žadatel 

 

Název akce 

Předpokl. 

rozpočet 

v Kč 

Požadovaný 

příspěvek 

v Kč 

Návrh 

příspěvku 

v Kč 

 

1. 

 

Regionální organi-
zace zdravotně po-
stižených, Sever, 
Liberec 

Přeshraniční spolu-
práce Zittau - Libe-
rec 

    20 000,-        8 000,-     3 000,- 

Doprava 

 

2. 

 

Základní škola, Li-
berec 

Barvířská 38/6, 

příspěvková organi-
zace 

Učíme se společně    50 000,-   20 000,-   20 000,- 

Doprava a 
propagační 
materiál 

 

3. 

 

První liberecký spo-
lek paní a dívek 

 

Hledáme partner-
ský spolek v zahra-
ničí 

  84 600,-   36 000,-    36 000,- 

Doprava,prop. 
materiály a 
předměty, 
překlady 

4. Občanské sdružení 
D.R.A.K. 

Přeshraniční spolu-
práce rodin se zdra-
votně znevýhodně-
nými dětmi 

  16 400,-   10 000,      5 000,- 

Materiálové 
náklady 

 

 

Celková požadovaná částka 3. kola:                                   74 000,- 

Návrh na přidělení dotace v 3. kole celkem:         64 000,- 
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Žádosti 4. kola – LIBEREC 

 

 

Č. 

 

 

Žadatel 

 

Název akce 

Předpokl. 

rozpočet 

v Kč 

Požadovaný 

příspěvek 

v Kč 

Návrh 

příspěvku 

v Kč 

 

1. 

Technická univerzita  

v Liberci 

 

Podpora partnerství 
TUL a HS Zit-
tau/Görlitz – mezi-
národní Univerzity 
NISA 

  57 000,- 38 000,-      3 000,- 

Doprava 

2. Okresní hospodářská 
komora Liberec 

Dny pro začínající a 
budoucí podnikatele 

285 000,- 72 000,-   33 000,- 

Polovina 
nákladů na 
vše dle 
žádosti 
kromě kan-
celářských 
potřeb 

3. Základní škola, Libe-
rec 

Dobiášova, 

příspěvková organi-
zace 

Mezinárodní spolu-
práce škol Amers-
foortseberg - Dobi-
ášova 

  61 600,- 25 000,-   15 000,- 

Náklady na 
vše dle 
žádosti 

4. OBERIG, o.s. 

Jizerská 2946/63 

Ústí nad Labem 

Informační středis-
ko 

„Ruský dům“ v Li-
berci 

162 540,-  82 540,-          0,- 

Žádost ne-
splňuje 
kritéria 
fondu  

   

Celková požadovaná částka 4. kola:                                217 540,-            

Návrh na přidělení dotace ve 4. kole celkem:                    51 000,-                        

 

 

Celková požadovaná částka 3. a 4. kola:     291 540,-                 

Celková navržená částka 3. a 4. kola:       115 000,- 
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Celkový přehled 3. a 4. kola: 

 
Náklady projektů celkem:               736 140,-  Kč 

Požadavky na dotaci celkem:                         291 540,-  Kč 

Počet žádostí celkem:                8 

 

Zůstatek na účtu:                 203.088,69Kč 

Návrh Správní rady fondu SML:            - 115.000,-   Kč    

Zůstatek na účtu:                  88.088, 
 
 
 
 
 
 

                               Příloha č. 2 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA P ŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ 
Z FONDU PRO PARTNERSKOU SPOLUPRÁCI 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
PLATNÁ OD 

 

(schválená Radou města Liberec usnesením č. 106/07 ze dne 13. 2. 2007) 

 
1. Žadatelem m ůže být 

• fyzická i právnická osoba s trvalým bydlištěm či sídlem podnikání v Liberci 
• nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města 

Liberec 
• spolek, sdružení, nadace,  občanská sdružení dle § 83/1990 Sb., obecně 

prospěšné společnosti dle § 248/1995 Sb. s působností v Liberci 
• církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické 

osoby dle § 3/2002 Sb. s působností v Liberci 

 
2. Výzvy 

budou vyhlašovány minimálně 2x ročně formou výzev k předkládání žádosti         
o dotace za tímto účelem: 

a) podpora aktivit, které vedou k navázání partnerské spolupráce především 
v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, péče o děti   a mládež, 
výměny znalostí a zkušeností a propagace 
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b) podpora aktivit, které vedou k udržování partnerské spolupráce především 
v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, péče o děti a mládež, 
výměny znalostí a zkušeností a propagace 

c) podpora aktivit, které vedou k rozšíření partnerské spolupráce především 
v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, péče o děti a mládež, 
výměny znalostí a zkušeností a propagace 

d) podpora aktivit, které vedou ke zkvalitnění partnerské spolupráce především 
v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, péče o děti a mládež, 
výměny znalostí a zkušeností a propagace 

e) podpora aktivit, které vedou k naplnění koncepčních materiálů v oblasti part-
nerské spolupráce 

 
3. Kritéria pro posuzování žádosti: 

Pro projekty, které se konají na území partnerského  města: 
• žadatel nesmí mít nesplněné závazky vůči Statutárnímu městu Liberec, 
• kvalita a efektivita předloženého záměru na realizaci projektu, 
• počet osob zapojených do projektu či akce, efektivnost (na hlavu), 
• perspektivista další spolupráce, 
• míra zapojení zahraničního partnera do projektu, příslib spolupráce,  
• předložení plánu spolupráce na daný rok, případně další období, 
• předložení výroční zprávy organizace, doložená registrace, zřizovací listina 

apod., 
• využití dříve poskytnutých dotací, dodržení smluvních ujednání, 
• míra financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo fond, 
• reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, 

zkušenosti) 

Pro projekty, které se konají na území m ěsta Liberce: 
• žadatel nesmí mít nesplněné závazky vůči Statutárnímu městu Liberec, 
• kvalita a efektivita předloženého záměru na realizaci projektu, 
• počet osob zapojených do projektu či akce, efektivnost (na hlavu), 
• perspektivista další spolupráce, 
• míra zapojení zahraničního partnera do projektu, příslib spolupráce,  
• přístupnost akce pro občany města Liberce, očekávaná návštěvnost 
• předložení plánu spolupráce na daný rok, případně další období, 
• předložení výroční zprávy organizace, doložená registrace, zřizovací listina 

apod., 
• využití dříve poskytnutých dotací, dodržení smluvních ujednání, 
• míra financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo fond, 
• reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, 

zkušenosti) 

 

 
4. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných n ákladů realizovaného 

projektu. Z poskytnuté dotace nelze hradit následuj ící výdaje: 
• Mzdy a ostatní osobní náklady 
• Náklady (výdaje) na služební cesty 
• Občerstvení 
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• Dary třetím osobám 
• Odpisy majetku 
• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na budoucí možné ztráty) 
• Daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), úroky, které dluží žadatel třetí oso-

bě 
• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 

 
5. Žádosti o poskytnutí dotací budou přijímány na předepsaných tiskopisech      

na odboru kanceláře primátora, oddělení tiskovém, vnějších vztahů                 
a propagace města ve stanoveném termínu. Na každý projekt či akci musí být 
podána jednotlivá žádost. Jako nedílnou součást žádosti žadatel předloží ko-
pie platných dokladů o právní subjektivitě organizace a jejím statutárním zá-
stupci, v případě fyzické osoby kopii platného občanského průkazu.          Bez 
těchto dokladů nelze žádost zařadit do výběrového řízení. 

 
6. Žadatelé budou o výzvy vyrozuměni písemně do 15-ti dnů po zasedání zastu-

pitelstva města (bez udání důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné    a ne-
lze se proti němu odvolat. 

 
7. Přidělené dotace budou žadatelům poskytnuty na základě uzavřené smlouvy, 

ve které bude přesně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná 
účelovost vynaložených prostředků. Finanční prostředky budou zaslány bez-
hotovostním bankovním převodem na příslušný účet žadatele. 

 
8. Písemná zpráva o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace 

musí být předloženy do 60-ti dnů po ukončení čerpání prostředků (případně   
do 60-ti dnů po realizaci akce), případně po smlouvou stanoveném termínu 
čerpání dotace na tiskovém, vnějších vztahů a propagace města. Projekty, 
které pracují pod supervizí, musí obsahovat i zprávu supervizora. 

 
9. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech 

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

 

V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 
pro předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následu-
jících 24 měsíců v žádném z městských fondů. 
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                                 Příloha č. 3
   

   Zápis č. 2/2009 

 
      ze zasedání Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci  SML 

                                 konaném dne 3. 6. 2009 

 

 

Přítomni:  Michael Dufek 

 Ing. Oldřich Bubník 

  Vítězslav Kvapil 

 Petr Preisler 

  

Omluveni: Martin Krčmář 

Ing. Ivo Palouš 

  PhDr. David Václavík 

 

Zápis:  Ing. Miluše Charyparová 

 

Program: 

 

1. Schválení programu 

2. Vyhodnocení žádostí o dotaci 3. grantového kola na 2. pololetí roku 2009 (označení  

    ZAHRANI ČÍ) 

3. Vyhodnocení žádostí o dotaci 4. grantového kola na 2. pololetí roku 2009 (označení 

    LIBEREC) 

4. Různé 

 

1. Schválení programu 

    Program  byl schválen 4 hlasy přítomných členů. 

 

2. Vyhodnocení žádostí o dotaci 3. grantového kola na 2. pololetí roku 2009 (označení  

    ZAHRANI ČÍ) 

    Správní rada rozhodla o rozdělení částky 64 000,- Kč 
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3. Vyhodnocení žádostí o dotaci 4. grantového kola na 2. pololetí roku 2009 (označení 

    LIBEREC) 

    Správní rada rozhodla o rozdělení částky 51 000,- Kč.  

 

Podrobný přehled o přidělených částkách 3. a 4. kola roku 2009 je v následující tabulce 

na str. č. 2. 

                  

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci SML  

pro rok 2009 – 3. a 4. kolo na akce zahájené v období  

od 1. července do 31. prosince 2009 

(uzávěrka žádostí dne 29. 5. 2009 ve 14 hodin) 

 

Rok 2009 
V roce 2009 činí částka na přidělení dotací                     250.000,- Kč 

Čerpání v 1. a 2. kole            - 86.800,- Kč 

Zůstatek na účtu po 1. a 2. kole         163.200,- Kč 

 

Rekapitulace hospodaření v roce 2008 
Počáteční stav FpPS                       54.494,50Kč 
Tvorba fondu z rozpočtu města           100.000,-   Kč 

Úroky                                                                                                                        415,19Kč 
Vratky grantů                  2.000,-   Kč 

Čerpání z FpPS                                                                                                 -117.000,-   Kč 

Poplatky                                                                                                                     -21,-   Kč 

Celkem                                                                                                                 39.888,69Kč 

 

Celkově zůstatek na účtu            163.200,-   Kč 

                  39.888,69Kč 

                203.088,69Kč 
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Přehled podaných žádostí v 3. a 4. kole 2009 
Žádosti 3. kola – ZAHRANIČÍ 

 

 

Č.       

 

 

Žadatel 

 

Název akce 

Předpokl. 

rozpočet 

v Kč 

Požadovaný 

příspěvek 

v Kč 

Návrh 

příspěvku 

v Kč 

 

1. 

 

Regionální organi-
zace zdravotně po-
stižených, Sever, 
Liberec 

Přeshraniční spolu-
práce Zittau - Libe-
rec 

    20 000,-        8 000,-     3 000,- 

Doprava 

 

2. 

 

Základní škola, Li-
berec 

Barvířská 38/6, 

příspěvková organi-
zace 

Učíme se společně    50 000,-   20 000,-   20 000,- 

Doprava a 
propagační 
materiál 

 

3. 

 

První liberecký spo-
lek paní a dívek 

 

Hledáme partner-
ský spolek v zahra-
ničí 

  84 600,-   36 000,-    36 000,- 

Doprava,prop. 
materiály a 
předměty, 
překlady 

4. Občanské sdružení 
D.R.A.K. 

Přeshraniční spolu-
práce rodin se zdra-
votně znevýhodně-
nými dětmi 

  16 400,-   10 000,      5 000,- 

Materiálové 
náklady 

 

 

Celková požadovaná částka 3. kola:                                   74 000,- 

Návrh na přidělení dotace v 3. kole celkem:         64 000,- 
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Žádosti 4. kola – LIBEREC 

 

 

Č. 

 

 

Žadatel 

 

Název akce 

Předpokl. 

rozpočet 

v Kč 

Požadovaný 

příspěvek 

v Kč 

Návrh 

příspěvku 

v Kč 

 

1. 

Technická univerzita  

v Liberci 

 

Podpora partnerství 
TUL a HS Zit-
tau/Görlitz – mezi-
národní Univerzity 
NISA 

  57 000,- 38 000,-      3 000,- 

Doprava 

2. Okresní hospodářská 
komora Liberec 

Dny pro začínající a 
budoucí podnikatele 

285 000,- 72 000,-   33 000,- 

Polovina 
nákladů na 
vše dle 
žádosti 
kromě kan-
celářských 
potřeb 

3. Základní škola, Libe-
rec 

Dobiášova, 

příspěvková organi-
zace 

Mezinárodní spolu-
práce škol Amers-
foortseberg - Dobi-
ášova 

  61 600,- 25 000,-   15 000,- 

Náklady na 
vše dle 
žádosti 

4. OBERIG, o.s. 

Jizerská 2946/63 

Ústí nad Labem 

Informační středis-
ko 

„Ruský dům“ v Li-
berci 

162 540,-  82 540,-          0,- 

Žádost ne-
splňuje 
kritéria 
fondu  

   

Celková požadovaná částka 4. kola:                                217 540,-            

Návrh na přidělení dotace ve 4. kole celkem:                    51 000,-                        

 

 

Celková požadovaná částka 3. a 4. kola:     291 540,-                 

Celková navržená částka 3. a 4. kola:       115 000,- 
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Celkový přehled 3. a 4. kola: 

 
Náklady projektů celkem:               736 140,-  Kč 

Požadavky na dotaci celkem:                         291 540,-  Kč 

Počet žádostí celkem:                8 

 

Zůstatek na účtu:                 203.088,69Kč 

Návrh Správní rady fondu SML:            - 115.000,-   Kč    

Zůstatek na účtu:                  88.088,69Kč         

 

   

4. Různé 

Na zasedání bylo přijato toto usnesení: 

 

- Správní rada se rozhodla nevypisovat další kola v roce 2009.  

- Správní rada vypisuje výzvu pro 1. a 2. kolo žádostí v roce 2010 se specifikací  

  1. kolo – ZAHRANIČÍ, 2. kolo – LIBEREC na akce konané v termínu 1. 1.  – 31. 8. 2010 a  

  ukládá  tajemnici správní rady Miluši Charyparové uveřejnit  výzvy ve Zpravodaji 

  liberecké  radnice 11/2009 a na webových stránkách města. Uzávěrka výzvy  je stanovena  

  na 15. 1. 2010.  

 

- Informace o žádosti člena správní rady Martina Krčmáře ukončit členství ve správní radě. 

 

 

Další termín zasedání Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML  bude 
oznámen v pozvánce na zasedání. 

 

 

Zpracovala: Ing. Miluše Charyparová 

Tajemník Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML    V Liberci dne 8. 6. 2009 
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