
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:       

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z  Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 3. kolo 2009 

 

 

Zpracovala: Ing. Jitka Strasserová, tajemnice Správní rady kulturního fondu 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení kultury a sportu 

telefon: 48 524 3381 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jitka Strasserová 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v 15. RM dne 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 kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých ve 3. kole roku 2009   
z  Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 599.400,- Kč, jmenovitě uve-
dených v příloze č. 1,  
 
a   u k l á d á  
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Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 

a) zajistit seznámení všech žadatelů 3. vyhlášeného kola dotací roku 2009 z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

 
T: neprodleně 

 
 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
SML a žadateli. 

 
T: 31.12.2009 
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Důvodová zpráva 
 

Kulturní fond (KF) byl zřízen  jako trvalý účelový fond města Liberce usnesením Zastupitel-
stva města Liberec č. 32/00 ze dne 28.3.2000. 
 
Usnesením ZM č. 230/08 ze dne 11.12. 2008 byl schválen rozpočet kulturního fondu pro rok 
2009 ve výši 2,100.000,- Kč. Účet kulturního fondu byl během roku 2009 posílen o zůstatek 
účtu z roku 2008 ve výši 54.794,- Kč a rovněž o vrácené dotace ve výši 76.979,- Kč.  
V prvním a druhém kole 2009 bylo rozděleno celkem 1,630.000,- Kč a pro třetí kolo 2009 
zbývalo k rozdělení 661.773,- Kč. 
 

Třetí kolo dotací z kulturního fondu v roce 2009 
Statutární město Liberec vyhlásilo 3. kolo dotací z kulturního fondu na akce zahájené v obdo-
bí od 1. října 2009 do 31. března 2010 s termínem uzávěrky příjmu žádostí do pondělí         
31. srpna 2009 do 17:00 hodin.  
Celkem podalo 38 žadatelů 51 žádostí o dotace z kulturního fondu v celkové výši 1,759.695,- 
Kč (příloha č. 1). Všechny žádosti byly odevzdány na předepsaných formulářích SML do 
termínu uzávěrky kulturního fondu. Správní rada na svém jednání posuzovala žádosti v soula-
du se schválenými kritérii pro poskytování dotací včetně dodržování základních pravidel   
(příloha č.2). 

 

Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace 
Správní rada o každé žádosti hlasovala jednotlivě takto: 

• 8 žádostem (č. 4, 7, 21, 27, 33, 44, 46, 47) nebyla navržena žádná dotace, z toho 2 žá-
dosti ( č. 7, 21) byly přeřazeny do fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání. 

 

Žádosti, kterým byla přidělena dotace 

Správní rada odhlasovala dotaci ve výši uvedené v příloze č. 1 následujícím:  
• 43 žádostem  (č. 1 – 3,  5 – 6, 8 – 20, 22 – 26, 28 – 32, 34 – 43, 45, 48 – 51).                                         

 

Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 3. vy-
hlášené kolo v roce 2009 v celkové výši 599.400,- Kč. Tento návrh je předložen nejprve Radě 
města Liberec k odsouhlasení a poté Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.   
 
Po konečném schválení dotací zastupitelstvem města budou všichni žadatelé písemně vyro-
zuměni o výši přidělené dotace či zamítnutí jejich žádosti. S žadateli, jimž bude vyhověno 
zcela nebo částečně, budou sepsány Smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

 
Přílohy 
 
č.1 - Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 3. kolo 2009  
č.2 - Základní pravidla přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
č.3 - Zápis č. 3/2009 z jednání Správní rady kulturního fondu dne 8.9.2009 
 



Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč
1 Jan Pikous Vydání knihy "Imprese" říjen - listopad 2009 120 000 40 000 20 000 náklady na redakci a tisk

2 Obč. sdružení Eurytmie
Vánoční koncert dětských 
sborů a souborů

13. prosince 2009 42 292 35 000 20 000
pronájem divadla, technika (světlo, zvuk, 
praktikáble)

3

Rada rodičů při ZŠ 
Aloisina výšina Liberec - 
Flétnové soubory Osminky 
a Notičky

Vánoční koncert flétnových 
souborů Osminky a Notičky 
na území města Liberce

prosinec 2009 136 000 37 500 10 000
pronájem koncertního sálu, ozvučení koncertu, 
instrumentační doprovod koncertu

4

Rada rodičů při ZŠ 
Aloisina výšina Liberec - 
Flétnové soubory Osminky 
a Notičky

Vánoční flétnohraní 2009 - 
2. ročník

1.10. - 31.12.2009 107 000 55 000 0

notový materiál, pronájem koncertního sálu, 
ozvučení koncertu, kamera - záznam DVD 
koncertu, výroba 200 ks záznamu,  instrumentační 
doprovod koncertu

5
Jaroslav Fryč - 
Knihkupectví a antikvariát

Nedělní pohádková 
odpoledne

listopad 2009 - březen 
2010

66 500 41 500 20 000 honoráře, náklady na reklamu a výrobu letáků

6
Jaroslav Fryč - 
Knihkupectví a antikvariát

Setkávání s kulturou říjen 2009 - březen 2010 165 500 68 500 15 000
honorář moderujících, honorář hostů, propagační 
materiály (plakáty, letáky), propagace (plakátovací 
plochy)

7
ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené

Jsme šikovní výtvarníci školní rok 2009/2010 25 000 25 000

0                             
přeřadit do 
fondu pro 
podporu a 

rozvoj 
vzdělávání

výtvarný materiál

8
Náboženská obec Církve 
čs. husitské v Liberci

Doteky - plochy poznání říjen - prosinec 2009 76 900 25 000 15 000 honoráře (autorské, účinkující)

9 Egon Wiener
kniha "Rub a líc mých 
pohlednic"

říjen 2009 96 700 30 000 20 000 jazyková korektura, grafická úprava, tisk, vazba

10 Kalendář Liberecka
vydání publikace "Liberecké 
podzemí"

1.10.2009 - 31.3.2010 168 000 40 000 20 000 tiskové práce

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 3. kolo roku 2009                                                 
na akce zahájené v období od 1. října 2009 do 31. b řezna 2010

(příjem žádostí do pondělí 31. srpna 2009 do 17:00 hodin)

Účel dotaceTermín akceČ. Žadatel Název akce
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Účel dotaceTermín akceČ. Žadatel Název akce

11 Kalendář Liberecka
časopis "V" - III. číslo, 8. 
ročník (září 2009); IV. číslo, 
8. ročník (prosinec 2009)

září 2009 ; prosinec 
2009

540 000 60 000 20 000
tiskové práce (pouze na IV. číslo, 8. ročník - 
prosinec 2009)

12 Kalendář Liberecka
vydání publikace "Ještěd - 
průvodce návštěvníka hory" - 
německá verze

říjen - prosinec 2009 153 000 30 000 20 000 tiskové práce

13
Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí

Kulturní večery
prosinec 2009 - březen 

2010
2 400 2 400 2 400 pronájem sálu Svč. muzea

14 Petr Meyer
Debutové CD kapely Look-
out! a jeho křest

říjen 2009 76 000 31 000 16 000

tvorba obalu CD, bookletu, reklama na serveru 
Bandzone, propagace koncertu, nákup služeb 
(práce ve studiu, nahrávání, mix, mastering), 
pronájem klubu Vlak, služby zvukaře

15
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Z pohádky do pohádky aneb 
hraní i čtení pro nejmenší

říjen - listopad 2009 7 500 6 000 4 000 cena dvou představení

16
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Bible očima jejího 
překladatele

listopad 2009 - březen 
2010

5 500 4 000 4 000 lektorské honoráře

17
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Besedy se spisovatelkou 
Danielou Krolupperovou

říjen 2009 2 500 2 000 1 000 lektorské honoráře

18
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Počteníčko aneb Pojď si číst 
a hrát do knihovny

říjen - prosinec 2009 19 700 18 000 3 000
honoráře pro hosty a externí spolupracovníky, 
propagační materiály

19 Petr Svoboda Nahrání demosnímku - CD říjen - prosinec 2009 18 000 15 000 12 000 nahrávání v nahrávacím studiu

20 Fokus Liberec

Vydání publikace 
"Otevřeností proti 
stigmatizaci duševních 
onemocnění"

říjen 2009 - únor 2010 55 045 55 045 20 000 grafické zpracování knihy a tisk

21 Rodinné centrum Žirafa Kdo si hraje nezlobí říjen 2009 - březen 2010 35 000 24 000

0                    
přeřadit do 
fondu pro 
podporu a 

rozvoj 
vzdělávání

výtvarné potřeby, pronájem sálu, pronájem 
ubytovny, pronájem aparatury, odměny pro děti

22
Spolek ruprechtických 
sousedů

6. ruprechtické vánoční trhy 20. prosince 2009 7 500 5 500 4 000
tisk plakátů, stavba stánků, pronájem košů, 
likvidace odpadu
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Účel dotaceTermín akceČ. Žadatel Název akce

23 Divokej Ir, taneční skupina
Večer s irskou kulturou, 
hudbou a tancem

27. února 2010 71 200 31 500 10 000

honorář kapely, honorář hostů (+ technické 
zabezpečení - zvukař), propagační materiály, 
informační a osvětové materiály, propagace - 
plakátovací plochy, pronájem sálu

24 SKI-COMP s. r. o. Vivaldianno 26. října 2009 196 000 95 000 20 000 pronájmy

25 Kruh autorů Liberecka

Světlik - časopis vydávaný 
ve spolupráci s Krajskou 
vědeckou knihovnou v 
Liberci - vydání 1 čísla

říjen 2009 - únor 2010 27 000 25 000 20 000 tisk a materiál, honoráře (editoři, smlouva o dílo)

26 Kruh autorů Liberecka
Webové stránky Kruhu 
autorů Liberecka

říjen - prosinec 2009 19 000 12 000 8 000 práce grafika, zakoupení domény

27
Labyrint Bohemia,                        
o. p. s.

Výstava 1989/2009/2029
17. listopad 2009 - 

duben 2010
335 000 50 000 0

vytvoření libreta výstavy, zpracování grafických 
předloh, instalace výstavy, tisk výstavních banerů, 
nasvětlení výstavních panelů

28 Kruh přátel Severáčku
Vánoční koncert Severáčku 
2009

19. prosince 2009 102 000 76 500 25 000
plakáty (tisk + výlep), programy, zvukové 
zabezpečení, doprava praktikáblů, pronájem Domu 
kultury

29 Romský život, o. s.
Ze života Romů (dokument 
na DVD podle předlohy 
Knížky romských povídek)

říjen 2009 - březen 2010 480 000 60 000 16 000
videoprodukce (Dohoda o provedení činnosti), 
hudba (Dohoda o provedení činnosti), řemeslníci 
(Dohoda o provedení práce)

30 MAJÁK o. p. s. J-fest 2009 říjen 2009 155 000 37 000 15 000
pronájmy ZŠ Vrchlického, pronájem aparatury, 
pronájem techniky (osvětlení)

31 Centrum Generace, o. s. Vánoční gospelový koncert 19. prosince 2009 54 000 29 000 9 000 propagace akce, pronájem sálu

32
Country & Western Club 
Liberec

Ozvěny Godyho memoriálu říjen 2009 - březen 2010 42 000 31 000 15 000
pronájem prostor, ozvučení akce, program 
(honoráře účinkujících), propagace

33
Country & Western Club 
Liberec

Posezení s libereckou 
country muzikou

listopad 2009 - únor 
2010

36 000 24 000 0
pronájem prostor, ozvučení akce, program 
(honoráře účinkujících), propagace

34 Sdružení TULIPAN Support for art 1.10 - 31.12.2009 56 000 22 000 10 000 propagace, pronájmy prostor, tisk fotografií

35 Jiří Vydra
Grafické ztvárnění povídky 
Příběh věčného studenta - 
knižní podoba

prosinec 2009 64 000 30 000 20 000 tisk a vazba

36 UA Štěpánka Prýmková Space4Music říjen 2009 - únor 2010 52 500 35 000 15 000 plakáty (tisk), zvuk, výlep plakátů
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Účel dotaceTermín akceČ. Žadatel Název akce

37
Mgr. Štěpánka Kašparová - 
Kulturní agentura Štěk

Worldexperiment IX. - 
"Alternativní ozvěny"

říjen 2009 - březen 2010 80 000 60 000 20 000

tisk plakátů, letáků, pronájem prostor, technické 
zabezpečení, pronájem zvukařského a 
osvětlovacího zařízení, výlep plakátů, propagace v 
kulturních přehledech, grafické práce, grafická 
příprava tiskovin, honoráře účinkujícím, autorské 
honoráře

38
Mgr. Štěpánka Kašparová - 
Kulturní agentura Štěk

"Muzika Liberec" - realizace 
CD skupiny Last exit

říjen 2009 - březen 2010 85 000 55 000 16 000
lisování a potisk CD, LP obal; výroba bukletu, 
grafické práce (vztahující se k vydání CD) pronájem 
studia včetně obsluhy + mastering

39 Tomáš Vrbas

koncertní vystoupení - 
Michal Prokop a Framus 
Five v rámci oslavy 20 let od 
ukončení totalitního režimu v 
Československu

13. listopadu 2009 91 600 47 000 20 000
honorář Michal Prokop a kapela, ozvučení, 
pronájem, výlep plakátů

40
Kulturní služby Liberec      
s. r. o.

Jazzové vánoce 2009 prosinec 2009 83 000 53 000 20 000
honoráře, zvuková technika, grafický návrh + 
výroba plakátů, výlep plakátů

41 Foreigners, obč. sdruž.
Novoroční setkání s 
Mikulášem

30. prosince 2009 9 500 5 750 4 000
propagační materiály (plakáty, výlep), pronájem 
sálu, hudební doprovod

42
Rosex - volné liberecké 
vokální sdružení o. s.

Radujme se všichni 19. prosince 2009 49 500 23 500 10 000
honoráře hostů a hudebního tělesa, notový 
materiál, tisk plakátů, pronájem kostela, propagace, 
zveřejnění, média

43
Dům kultury Liberec, spol. 
s r. o.

Dětský karneval s 
Jaroslavem Uhlířem

24. ledna 2010 50 000 25 000 10 000 honoráře, propagace

44
Dům kultury Liberec, spol. 
s r. o.

Hvězdy pro vás - dvojkoncert 
Věry Špinarové a Petra 
Spáleného

11. prosince 2009 160 000 40 000 0 honoráře, propagace

45
Dům kultury Liberec, spol. 
s r. o.

Vánoční koncert Spiritual 
kvintetu

21. prosince 2009 80 000 25 000 10 000 honoráře, propagace

46
Asociace nestátních 
neziskových organizací 
Libereckého kraje

Měsíc neziskového sektoru - 
únor 2010 - v Liberci a 
Libereckém kraji

1.12.2009 - 28.2.2010 90 000 36 000 0

kancelářské potřeby a spotřební materiál, pronájmy 
sálu, místností aj., instalace a deinstalace výstavy, 
grafické práce a tisky, repropráce (kalendář, 
plakáty, pozvánky), propagace (výlepy, placená 
inzerce), telefonní poplatky
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Účel dotaceTermín akceČ. Žadatel Název akce

47
Asociace nestátních 
neziskových organizací 
Libereckého kraje

Ples nestátních neziskových 
organizací Libereckého kraje

20. února 2010 54 000 16 000 0
kancelářské potřeby, vstupenky a plakátky (výroba, 
tisk), výzdoba, kapela, moderátor, kulturní program, 
propagace, telefonní poplatky

48
Občanské sdružení 
S(c)hody

Létající divadlo na kolečkách 
- premiéra divadelního 
představení Malý princ nad 
Libercem

březen 2010 407 000 50 000 15 000 nájemné Divadla F. X. Šaldy

49 Jan Bílý
Natočení promo CD skupiny 
Ovčie Kiahne

leden - únor 2010 67 000 30 000 16 000 natočení CD ve studiu

50 MgA. Hana Kašparová Lolitky, panenky z porcelánu
prosinec 2009 - leden 

2010
135 000 35 000 13 000

grafický návrh, propagace, scénografie, 
scénografická realizace

51
Doowhenblade - Lucie 
Blažková

Natočení a následné 
vylisování CD

leden - březen 2010 115 000 50 000 16 000 výlis CD, natočení CD

CELKEM 5 172 337 1 759 695 599 400

5 172 337 Kč
1 759 695 Kč

51
Počet žadatelů 38

2 100 000 Kč 950 000 Kč
54 794 Kč 680 000 Kč
76 979 Kč 601 773 Kč

2 231 773 Kč

ve 2. kole 2009 rozdělenoPřevod zůstatku z roku 2008
Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2009

599 400 Kč

Vrácené dotace v roce 2009 k dispozici pro 3. kolo 2009

CELKEM

v 1. kole 2009 rozděleno

Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací v 
3. kole 2009

Náklady projektů

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF
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Příloha č. 2 

  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 
 
 
 

 

 
 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  
PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

1) Vyhlašovaná kola – minimálně 3 x do roka: 
 
1. kolo 
- pro období od 1. února do 31. července 2009 ……………………………… s uzávěrkou 7. ledna  2009 
 
2. kolo  
- pro období od 1. června do 30. listopadu 2009…………………………… s uzávěrkou 30. dubna 2009 
 
3. kolo  
- pro období od 1. října 2009 do 31. března 2010 …………………………... s uzávěrkou 31. srpna 2009 
 
 
2) Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdružení, nadace. 
 
3) Dotace na akci jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti: 

• estetická výchova především dětí a mládeže 
• mimořádné kulturní akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního 

významu 
• ochrana kulturních památek (k žádosti je nutné předložit rozhodnutí odboru životního 

prostředí o povolení ke stavebním pracím, udržovacím pracím atd., jehož termín je 
maximálně 90 dní) 

• rozvoj amatérské a místní kultury 
• rozvoj etnické kultury a kultury národnostních menšin 

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

Dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a poh ošt ění. 
 
5) Žádosti na předepsaném tiskopise budou přijímány na MML včetně všech na žádosti 

předepsaných příloh (budova radnice, oddělení kultury a sportu).  
 
6) Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni do 15 dnů po zasedání zastupitelstva města (bez 

uvedení důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
 
7) Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, ve které 

bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost vynaložených 
prostředků. 

 
8) Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce popřípadě 

odčerpání prostředků (viz smlouva) na oddělení kultury a sportu. Součástí vyúčtování dotace bude 
i písemné hodnocení akce z pohledu pořadatele. 

 
9) Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 

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

 
10) V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 

vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců v žádném 
z městských fondů. 
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Příloha č. 3 

Z á p i s   č. 3/2009 
z jednání Správní rady kulturního fondu konaného dne 8.9.2009  

v budově liberecké radnice 
 

 
Přítomni: Mgr. A. Čvančara, Ing. O. Červinka, E. Bartoschová, M. Dufek, L. Příhoda, P.Preisler  
 
Omluveni: M. Sepp 
 
 
 
1/ Jednací řád Správní rady kulturního fondu ( JŘ SRKF) 
Členové správní rady se v průběhu několika předchozích jednání SRKF dohodli, že si do konce roku 2009 připraví 
návrh JŘ a v případě souhlasu nadpoloviční většiny členů, tento schválí. 
Na dnešním jednání byl tedy předložen všem přítomným nový jednací řád SRKF. Členové se postupně vyjadřovali 
k jednotlivým bodům JŘ a po projednání všech bodů a zakotvení všech zásadních připomínek členů k obsahu či 
formulaci JŘ byl tento schválen všemi přítomnými hlasy. Schválené znění jednacího řádu SRKF je přílohou č. 3 
tohoto zápisu. 
  
2/ Žádosti o prodloužení termínu realizace 
Dva příjemci dotace z kulturního fondu požádali písemně správní radu o prodloužení termínu realizace akce oproti 
termínu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace. 

a) Bohumil Nuska – smlouva č. 9090071 na vydání knihy „INTERVIEW“ do konce června. Příjemce dotace 
požádal o prodloužení termínu vydání knihy do konce listopadu 2009. Správní rada odhlasovala 
požadovaný termín s podmínkou, že vyúčtování předloží příjemce dotace do 60 dnů po realizaci akce, tj. 
do 31. ledna 2010. 

b) Krajská vědecká knihovna – smlouva č. 9090274 na realizaci přednášek „Liberecko a jeho památky“ 
(spolupráce s Národním památkovým ústavem - NPÚ). Knihovna během realizace tohoto projektu obdržela 
nabídku od NPÚ zařadit do uceleného cyklu ještě další 2 tématicky navazující přednášky a tak prodloužit 
termín realizace projektu ze září 2009 do konce listopadu 2009. Správní rada odhlasovala požadovaný 
termín s podmínkou, že vyúčtování předloží příjemce dotace do 60 dnů po realizaci akce stejně jako 
v případě a) , tj. do 31. ledna 2010. 

 
 
3/ Třetí kolo dotací z kulturního fondu v roce 2009 
Statutární město Liberec vyhlásilo 3. kolo dotací z kulturního fondu na akce zahájené v období od 1. října 2009 do 
31. března 2010 s termínem uzávěrky příjmu žádostí 31. srpna 2009 do 17.00 hodin. Všechny žádosti byly 
doručeny na předepsaných formulářích SML do stanovené uzávěrky pro příjem žádostí, žádná nebyla doručena po 
termínu.  
K termínu uzávěrky bylo podáno celkem 51 žádostí od 38 žadatelů. Požadavky žadatelů o dotace z kulturního 
fondu činily celkem 1,759.695,- Kč (příloha č. 1). 
 
Správní rada na svém jednání posuzovala žádosti o dotace z kulturního fondu v souladu se schválenými kritérii pro 
poskytování dotací vč. dodržování základních pravidel  (příloha č.2).  
 
Rozpočet kulturního fondu ve výši 2,100.000,- Kč na rok 2009 byl na počátku roku posílen o 54.794,- Kč (zůstatek 
roku 2008), v 1. a 2. kole 2009 bylo rozděleno celkem 1,630.000,- Kč a v průběhu roku byly ještě na účet 
kulturního fondu vráceny nespotřebované dotace ve výši 76.979,- Kč.  
Zůstatek kulturního fondu před rozdělením ve 3. kole 2009 tak činil cca  601.773,- Kč. 

 

4/ Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace 
Správní rada o každé žádosti hlasovala jednotlivě takto: 

• 8 žádostem (č. 4, 7, 21, 27, 33, 44, 46, 47) nebyla navržena žádná dotace, z toho 2 žádosti ( 7, 21) budou 
přeřazeny do fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání. 
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5/ Žádosti, kterým byla přidělena dotace  
Správní rada odhlasovala dotaci ve výši uvedené v příloze č. 1 následujícím:  

• 43 žádostem  (č. 1 – 3,  5 – 6, 8 – 20, 22 – 26, 28 - 32, 34 – 43, 45, 48 – 51).                                                                                                     
 
Správní radou kulturního fondu byla projednána, navržena a odhlasována dotace pro 3. vyhlášené kolo v roce 2009 
v celkové výši 599.400,- Kč.  
 
Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací ve 3. vyhlášeném kole roku 2009 ve výši 599.400,- Kč 
bude předložen radě města k odsouhlasení a poté zastupitelstvu města ke schválení.   
 
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberce budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni o výši 
přidělené dotace či zamítnutí jejich žádosti. S žadateli, jimž bude vyhověno zcela nebo částečně, budou sepsány 
Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
 
Přílohy 
č.1 – Jednací řád Správní rady kulturního fondu schválený dne 8.9.2009 
č.2 – Žádosti B. Nusky a Krajské vědecké knihovny o prodloužení termínu realizace podpořeného projektu 
č.3 – Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 3. kolo 2009  
č.4 – Základní pravidla pro přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro rok 2009 
 
 
V Liberci 8.9.2009 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
                 tajemnice SRKF 

Mgr. Alois Čvančara v. r.  
předseda SRKF 
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