
S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  
 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec - 2. kolo roku 2009 

 

Zpracoval: Zuzana Jadrná, tajemnice Správní rady Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání SML 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu 

telefon: 5243384 

Schválil:  vedoucí oddělení       

vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM 15.9.2009 

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 Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací poskytnutých 
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v 2. kole roku 2009 z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec 
v celkové výši 666.450,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1  
 
 
a   u k l á d á 

 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi  primátora, 
 

a) zajistit seznámení  všech žadatelů 2. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Libe-
rec  

 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

Statutárního města Liberec včetně  proplacení schválených dotací na základě uzavře-
ných smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli. 

 
T :  30.11.2009 
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Důvodová zpráva  
  
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 133/03 ze dne 21.10.2003 byl zřízen Fond pro 
podporu a rozvoj vzdělávání SML jako trvalý účelový fond Statutárního města Liberec.  
 
Statutární město Liberec vyhlásilo v červnu 2009 2. kolo žádostí o dotaci z Fondu pro podpo-
ru a rozvoj vzdělávání SML na akce konané v období od 1. října 2009 do 28. února 2010 
s termínem uzávěrky příjmu žádostí 31. července 2009 do 14.00 hodin. Všechny žádosti byly 
odevzdány na předepsaných formulářích na odboru školství, kultury  a sportu nebo zaslány 
poštou na adresu SML. V řádném termínu uzávěrky bylo přijato celkem 36 žádostí o dotaci. 
 
V rámci 2. kola roku 2009 bylo přijato celkem  36 žádostí.  
Požadavky uchazečů o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML činily celkem 
1.203.266,- Kč (viz příloha č. 1 – tabulka žádostí). 
 
Správní rada hlasovala o každé žádosti zvlášť. 
 
Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace  
 
11 žádostem ( č.  3, 6, 7, 8, 12, 13, 21, 22, 24, 27, 32)  nebyla navržena žádná dotace. 
 
Žádosti, kterým byla přidělena dotace 
 
Správní rada navrhla 25 žádostem ( č.1, 2, 4, 5, 9-11, 14-20, 23, 25, 26, 28-31, 33-36) dotace  
v požadované výši, případně dotace adekvátně krácené. 
 
 
Správní rada fondu se na svém 2. jednání dne 1. 9. 2009 zabývala všemi doručenými žádostmi  
dle schválených kritérií (příloha č. 3). Po projednání žádostí  a výše požadovaných dotací 
předkládá Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML návrh na přidělení dota-
cí v 2. kole 2009 v celkové výši 666.450,- Kč k odsouhlasení Radě města Liberec. 
 
 
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace či zamítnutí jejich žádosti. S žadateli, jímž bude vyhově-
no zcela nebo částečně, budou sepsány smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
 
 
Přílohy : č. 1     Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML   
                           – 2. kolo  2009 

             č. 2    Zápis č. 2 z jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
SML ze dne  1.9. 2009 

             č. 3    Základní pravidla pro přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělá-
vání Statutárního města Liberec 
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                 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání -  II. kolo 2009         příloha č. 1.             
 
Tematické zařazení projektu :  
1) soutěže a projekty 
2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního významu 
3) stipendia 
4) mimoškolní činnost 
5) školní časopisy + školní publikace 

 Žadatel Název akce Tematické 
zařazení 
projektu 

Rozpočet 
akce 

Požad. 
dotace 

Úprava 
požadavku  

(-) 

Návrh výše 
příspěvku 

Specifikace využití 
přísp. 

1 Mateřská škola 
„Korálek“, Liberec 

Němčina se 
Sluníčkem 

2/ 27.250,- 23.250,- - 23.250,- Lektorné, výukový 
materiál  
 

2 Mateřská škola 
„Korálek“, Liberec 

Kdo si hraje, nezlobí 
– keramický kroužek 

4/ 11.000,- 7.000,- - 7.000,- Keramický materiál a 
potřeby 
 

3 Střední zdravotnická 
škola a VOŠ, Liberec 

Původní školní 
publikace – 
Psychologické 
portfolio – pracovní 
sešit 

5/ 13.200,- 13.200,- 13.200,- 0,- Tisk a vazba 

4 Střední zdravotnická 
škola a VOŠ,Liberec  

Liberecké 
psychologické dny 

2/ 49.000,- 20.000,- 13.000,- 7.000,- Lektorné, kancelářské 
potřeby 

5 Technická univerzita v 
Liberci 

Studijní pobyt 
studentů HF TUL na 
univerzitě St.Gallen 
pod záštitou 
Kooperace St.Gallen – 
Liberec 
 

3/ 301.000,- 100.000,- - 100.000,- Stipendium 
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6 Pěvecký sbor Výšinka, 
Rada rodičů při ZŠ 
Aloisina výšina, 
Liberec 

Nahrání CD Otevírání 
studánky 

1/,4/ 24.000,- 24.000,- 24.000,- 0,- Pronájem nahrávacího 
studia,mastering,grafická 
úprava, instrumentační 
doprovod  

7 Pěvecký sbor Výšinka, 
Rada rodičů při ZŠ 
Aloisina výšina, 
Liberec 

Nahrání CD 
k 10letému výročí 
založení sboru 

1/,2/,4/ 211.000,- 81.000,- 81.000,- 0,- Pronájem nahrávacího 
studia,mastering, výroba 
CD, výroba bukletu, 
grafická úprava, 
instrumentační doprovod 

8 Pěvecký sbor Výšinka, 
Rada rodičů při ZŠ 
Aloisina výšina, 
Liberec 

Interaktivní učebnice 
a DVD opery Král 
Midas 

2/,4/,5/ 165.000,- 123.000,- 123.000,- 0,- Látky na kostýmy, 
pronájem studia, 
nahrávání, mastering, 
výroba DVD, grafika a 
tisk učebnice, grafika a 
tisk leporela, 
instrumentální doprovod 

9 Základní škola, 
Liberec, Švermova 

Keramická a výtvarná 
dílna 

4/ 16.000,- 15.000,- - 15.000,- Keramický,výtvarný  
materiál a potřeby, 
drobné kancelářské 
potřeby 

10 Mateřská škola 
„Čtyřlístek“, Liberec 

I malé ruce dokážou 
velké věci – výtvarné 
činnosti 

1/,4/ 37.000,- 37.000,- - 37.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby 

11 Mateřská škola 
Liberec, Klášterní  

Jazyk sousedů pro 
předškoláky - němčina 

2/,4/,5/ 80.000,- 70.000,- - 70.000,- Lektorné, učební 
pomůcky, výtvarný 
materiál, odb.literatura, 
barevné obrázkové 
knížky 

12 Mateřská škola 
Liberec, Klášterní 

Rozvoj dětí 
předškolního věku 
s očními vadami 

2/ 25.000,- 20.000,- 20.000,- 0,- Didaktické učební 
pomůcky a hry 
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13 Flétnové soubory 
Notičky a Osminky, 
Rada rodičů při ZŠ 
Aloisina výšina, 
Liberec 

Nahrávání CD 
k 10letému výročí 
založení souboru 

1/,2/,4/ 150.000,- 65.000,- 65.000,- 0,- Pronájem nahrávacího 
studia,mastering, výroba 
CD, výroba bukletu, 
grafická úprava, 
instrumentační doprovod 

14 Rada rodičů při ZŠ 
Aloisina výšina, 
Liberec 

Liberec-moje město-
projekt pro 1. třídy ZŠ   

1/,2/,4/ 100.000,- 85.000,- 25.000,- 60.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby, grafická úprava a 
tisk učebnice 

15 ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené, Lužická, 
Liberec 

Učitel v roli žáka 2/ 15.000,- 15.000,- 2.000,- 13.000,- Lektorné 

16 ZŠ praktická, Gollova, 
Liberec 

Vánoční nota 1/ 3.700,- 2.200,- - 2.200,- Suroviny na pečení 
perníčků, výtvarný a 
pracovní materiál, CD, 
pronájem sálu v kostele 
 

17 ZŠ praktická, Gollova, 
Liberec 

Školní památník 1/ 10.500,- 5.800,- 4.000,- 1.800,- Kancelářské potřeby: 
pořadače, desky, 
euroobaly 
 

18 ZŠ praktická, Gollova, 
Liberec 

Koučování jako 
partnerská metoda 
vedení lidí/žáků I. 
 

1/ 29.500,- 17.000,- 1.000,- 16.000,- Lektorné 

19 ZŠ praktická, Gollova, 
Liberec 

Zvládání konfliktů a 
asertivní dovednosti 
v práci pedagoga 
 

1/ 29.000,- 17.000,- 1.000,- 16.000,- Lektorné 

20 ZŠ praktická a ZŠ 
Speciální, Orlí, 
Liberec 

Komunitní systém 
prevence šikany 

2/ 54.000,- 9.000,- - 9.000,- Lektorné 
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21 Centrum Generace, 
Liberec 

Miniškolka a 
výchovný program 
v MC Krteček 

1/ 282.330,- 21.000,- 21.000,- 0,- Výtvarný, pracovní 
materiál a 
potřeby,suroviny na 
pečení,drobné rytmické 
nástroje, zpěvníčky,CD, 
pomůcky pro tělesnou 
výchovu-
míče,švihadla,obruče 

22 Centrum Generace, 
Liberec 

Volnočasové aktivity 
pro děti 

4/ 161.630,- 16.000,- 16.000,- 0,- Výtvarný, 
keramický,pracovní 
materiál a 
potřeby,suroviny na 
pečení,drobné rytmické 
nástroje, zpěvníčky,CD, 
podložky na cvičení-
karimatky, lektorné 

23 Romský život, o.s., 
Lomená,  Liberec 

Romská taneční a 
vokálně 
instrumentální 
skupina  
 

4/ 28.800,- 25.800,- - 25.800,- Lektorné, látky a materiál 
na kostýmy 

24 Technická univerzita v 
Liberci 

Propagace 
mezinárodní 
Univerzity NISA 

2/,5/ 51.000,- 34.000,- 34.000,- 0,- Grafický návrh obálek, 
drobné kancelářské 
potřeby,tisk skládačky, 
tisk informační brožurky 

25 Školní sportovní klub 
při ZŠ Na Perštýně, 
Liberec  

Tancujte s námi 4/ 21.000,- 16.000,- - 16.000,- Látky na kostýmy, 
materiál na výzdobu a na 
pomůcky na vystoupení 

26 Školní sportovní klub 
při ZŠ Na Perštýně, 
Liberec 

Žerty s čerty 4/ 16.000,- 12.000,- - 12.000,- Látky na kostýmy, 
materiál na výzdobu 
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27 Technická univerzita v 
Liberci 

Profil Fakulty strojní 
TU 
v Liberci/Průvodce 
fakultou 
 

5/ 70.000,- 35.000,- 35.000,- 0,- Grafické zpracování a 
tisk publikace 

28 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci  

Multimediální 
program „Příběhy 
z jiných zemí“ 
 

2/ 8.000,- 7.500,- - 7.500,- Lektorné 

29 ZŠ Křížanská, Liberec Vernisáže – roční 
období 

4/ 16.000,- 16.000,- 2.000,- 14.000,- Výtvarný a pracovní 
materiál a potřeby 
s tematikou podzim/zima 
 

30 ZŠ Křížanská, Liberec Dívčí klub 4/ 10.000,- 10.000,- - 10.000,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby (např. 
korálkování, vyšívání, 
drátkování, pedig) 
 

31 ZŠ Křížanská, Liberec Ostašovské Vánoce 4/ 22.000,- 22.000,- 4.400,- 17.600,- Vánoční dekorace, 
výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
suroviny na pečení 
cukroví,pronájem 
plošiny-zdobení 
stromu,pronájem 
stánků,ozvučení 

32 Občanské sdružení 
AGAPE, Liberec 

Adventní dílny 4/ 30.216,- 27.216,- 27.216,- 0,- Lektorné, materiál na 
dílny:malování,pečení 
perníčků,pedig,keramika,
výroba věnců,šperků, 
ručního papíru 
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33 LOS – Liberecká 
občanská společnost, 
Liberec 

PoláCzek ve szkole 1/ 57.400,- 28.000,- - 28.000,- Překladatelské služby, 
lektorné, kancelářské 
potřeby, mapa, barevné 
obrázky,nové moduly pro 
výstavu, tisk a vazba 
publikace  

34 Stardust, o.s., Jablonec 
nad Nisou 

Výchovný koncert 
s Big bandem Relax 

2/ 63.420,- 12.000,- - 12.000,- Honoráře účinkujícím 

35 Motyčkovic klika o.s., 
Liberec 

Artefiletika – nový 
směr výtvarné 
výchovy pro děti 

4/ 95.000,- 34.000,- 10.000,- 24.000,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
papírnictví 

36 Sdružení ÁMOS o.s., 
Liberec 

Muzikál S.O.S. 4/ 183.200,- 137.300,- 15.000,- 122.300,- Materiál na výrobu 
kulis,rekvizit,kostýmů, 
svícínků,mýdel, 
adventních věnců. 
Výtvarný, pracovní, 
keramický materiál a 
potřeby,studijní materiál. 
Pronájem sálů a hudební 
aparatury,pronájem 
školících prostor  a 
tělocvičny 
 

 celkem   2.467.146,- 1.203.266,- 536.816,- 666.450,-  

 
  



Zápis č. 2 z jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec dne 1. září 2009 

 
Přítomni : PhDr. David Václavík PhD,  Bc. Dana Halberstadtová, Mgr. Věra Rosenbergová,  
Ing. Michal Vereščák 
Nepřítomni : JUDr. Eva Trsová, Mgr. Vladimíra Hoření  
Omluveni : Ctibor Jech 
 
Program :  
 
1. Zahájení 
 
PhDr. D. Václavík PhD, předseda, zahájil jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj  
vzdělávání SML (FPRV) a seznámil přítomné členy s programem. 
 
 
2. Projednání žádostí 2. kola roku 2009 
  
Statutární město Liberec vyhlásilo v červnu 2009 2. kolo dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání SML na akce uskutečněné v období od 1. října 2009 do 28. února 2010 s termínem 
uzávěrky příjmu žádostí 31. července 2009 do 14 hodin. 
 
Všechny žádosti byly odevzdány na předepsaných formulářích na odboru školství, kultury a      
sportu nebo zaslány poštou na adresu SML.V řádném termínu uzávěrky pro příjem žádostí o   
dotaci z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML bylo doručeno 36 žádostí.  
 
V rámci 2. kola roku 2009 bylo přijato celkem 36 žádostí.  
Požadavky žadatelů o dotaci z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML činily celkem 
1.203.266,- Kč. 
 
Schválená částka  rozpočtu Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML pro rok 2009 
činí 1.450.000,-Kč, v 1. kole 2009 bylo rozděleno 763.100,- Kč, pro 2. kolo 2009 zbývá 
686.900,- Kč.   
   
Správní rada FPRV SML se na svém 2. jednání dne 1.9. 2009 zabývala všemi doručenými               
žádostmi v souladu se Statutem Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML a dle 
schválených kritérií.      
 
Správní rada o každé žádosti hlasovala jednotlivě takto :    
 
Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace  
 
11 žádostem nebyla navržena žádná dotace ( žádosti č. 3, 6, 7, 8, 12, 13, 21, 22, 24, 27, 32 ). 
 
Žádosti, kterým byla přidělena dotace 
 
Správní rada navrhla následujícím 25 žádostem ( č.1, 2, 4, 5, 9-11, 14-20, 23, 25, 26, 28-31, 
33-36   )  dotaci v požadované výši, případně dotaci adekvátně krácenou. 
 



Při hlasování o žádostech č. 11 a 12 „ Jazyk sousedů pro předškoláky – němčina“  a „Rozvoj 
dětí předškolního věku s očními vadami“( předkladatel Mateřská škola Liberec, Klášterní)  
Bc. Dana Halberstadtová (ředitelka MŠ Klášterní) nehlasovala. 
   
Po projednání žádostí  a výše požadovaných dotací předkládá Správní rada Fondu pro   
podporu a rozvoj vzdělávání SML návrh na přidělení dotací v 2. kole 2009 v celkové výši 
666.450 ,- Kč k odsouhlasení Radě města Liberec a následně ke schválení Zastupitelstvu 
města Liberec ( tabulka žadatelů v příloze ). 
 
3. Aktualizace základních pravidel  
 
Z důvodu opakujících se chyb v žádostech žadatelů o dotaci se Správní rada FPRV SML  na 
svém 2. jednání zabývala aktualizací Základních pravidel přidělení dotací z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání SML a upřesnila použití finančních prostředků z FPRV SML. 
Návrh aktualizovaných základních pravidel předkládá Správní rada FPRV SML  ke schválení 
Radě města Liberec. V případě schválení vstoupí aktualizovaná  Základní pravidla přidělení 
dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML v platnost od vyhlášeného 1. kola 2010.   
 
V Liberci dne : 2.9.2009 
 
Zapsala :  
 
Z.Jadrná                
tajemnice SR FPRV                
 
 
 
Ověřil : 
 
PhDr. David Václavík PhD  
předseda správní rady, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha :  
Prezenční listina ze dne 1.9.2009 
Návrh Správní rady  Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 2.kolo 2009  
Návrh aktualizovaných Základních pravidel pro přidělení dotací z FPRV SML 



         Příloha č. 3 

Základní pravidla přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberce 

_______________________________________________________________ 

 

1/ vyhlašovaná kola - minimálně 2 x do roka: 

     a) od 1.března do 30. září příslušného roku s uzávěrkou do 31. ledna  příslušného roku 

     b) od 1.října příslušného roku do 28.února následujícího roku s uzávěrkou do 31. července 
příslušného  roku 

2/ Žadatelem může být  

o fyzická i právnická osoba 

o nestátní organizace 

o spolek, sdružení, nadace 

3/ Dotace na akci jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti: 

a) Soutěže a projekty 

b) Mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberce a akce 
nadregionálního významu 

c) Mimoškolní činnost 

d) Školní časopisy + původní publikace 

e) Podpora stipendistům 

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

5/  Dotace nelze použít na cestovní náhrady. Cestovními náhradami se rozumí veškeré výdaje, 
které lze proplatit prostřednictvím cestovního příkazu – žádná z těchto položek nesmí být 
v žádosti o dataci. Toto omezení se netýká stipendijních a studijních pobytů. 

6/ Dále nelze dotace použít na proplácení mezd (honorářů) osobám a subjektům, které 
podávají žádost o grant. V odůvodněných případech je úhrada honoráře možná formou 
fakturace osob samostatně výdělečně činných.  

7/  Dotace nemůže být poskytnuta na dovybavení školy, zařízení nebo instituce (kopírky, fax, 
digitální fotoaparáty, počítače, keramické pece, míče a jiné sportovní náčiní, hudební 
aparatury a nástroje, software, atd.). 

8/ Dotaci lze poskytnout na služby a spotřební materiál (v žádosti bude přesně specifikováno 
– např. papír, barvy, keramická hlína, u tonerů typ kopírovacího stroje nebo tiskárny), jsou-
li prokazatelně upotřebeny na dotovanou akci. 

9/ Stipendia se dělí na dva typy : 



a) Odměna za vynikající výsledky v nějaké činnosti a tím zároveň vyjádření podpory pro 
pokračování v takové činnosti. Podporu získají především ty projekty, které 
reprezentují město Liberec. 

b) Podpora ve studijním pobytu, který by se bez vnější pomoci vzdělávacího fondu 
neuskutečnil (žádost by měla obsahovat potvrzení od hostitelské instituce o pozvání ke 
studijnímu pobytu, nedílnou součástí závěrečné zprávy musí být certifikát nebo jiné 
oficiální potvrzení o absolvování studijního pobytu).  

10/   Každý projekt musí mít jasně stanovený cíl, cílovou skupinu (i počet), konkrétní výstupy 
a kritéria hodnocení – tedy popis konkrétních kontrolních bodů charakterizujících 
úspěšně realizovaný projekt (např. fotodokumentace, referenční výtisk, program akce, 
skutečná účast apod.). 

11/ Žádosti na předepsaném tiskopise budou přijímány na MML (budova radnice, odd. 
školství). 

12/  Projekt musí být doručen také v elektronické podobě (jadrna.zuzana@magistrat.liberec.cz). 

  13/ Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni do 15 dnů po zasedání zastupitelstva  
města (bez uvedení důvodů rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu 
odvolat. 

14/ Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, 
ve které bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost 
vynaložených prostředků. 

15/ Písemné vyhodnocení projektu musí být předáno: 

      •   u průběžných  2x            - v polovině cyklu 

                                                 - na konci závěrečná zpráva do 30 dnů po ukončení realizace 

      •   u jednorázových 1x         - do jednoho měsíce po ukončení akce 

16/  Projekty, které pracují pod supervizí, musí obsahovat i zprávu supervizora.  

17/ Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 30 dnů po realizaci akce na 
odd.školství. Součástí vyúčtování dotace bude i písemné hodnocení akce z pohledu 
vyhlašovatele. 

18/  Dotace nelze použít na provozní výdaje. Provozními výdaji se rozumí úhrada nákladů za 
energie, vodu, teplo a opravy. 
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