
S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  
 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 2. 2010 

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 - 1. kolo roku 2010 

 

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 16.2.2010 

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 1. kole roku 2010 z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec 
v celkové výši 804.991,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1  
 
 
a   u k l á d á 

 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi  primátora, 
 

a) zajistit seznámení  všech žadatelů 1. 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 :  30.4.2010 
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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 prosinci 2009 1. kolo dotací z Fondu pro podporu a roz-
voj vzdělávání SML na akce konané v období od 1. března 2010 do 30. září 2010 s termínem 
uzávěrky příjmu žádostí 29. ledna 2010 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 47 žádostí o dotaci a 2 žádosti (označené 
pořadovým číslem 1 a 2) byly převedeny z Kulturního fondu SML na základě usnesení ZM 
č.179/09 ze dne 24. září 2009. Vzhledem k tomu, že 1. kolo žádostí o dotaci z FPRV SML v 
roce 2010 se vyhlašuje  na akce pořádané v období od března do září a převedené žádosti z 
Kulturního fondu SML jsou na období od října 2009 do března 2010, byli žadatelé  Rodinné 
centrum Žirafa (žádost č. 1) a  ZŠ a MŠ pro tělesně postižené (žádost č. 2) vyzváni 
k přepracování těchto žádostí v souladu se Základními pravidly FPRV SML. Správní rada 
FPRV SML  posuzovala  na svém jednání dne 4. února 2010 tyto přepracované žádosti ozna-
čené pořadovým číslem 1/A a 2/A, které nahrazují převedené žádosti z Kulturního fondu 
SML s pořadovým číslem 1 a 2.   
 
 
 
V rámci 1. kola roku 2010 bylo přijato celkem  47 žádostí.  
Požadavky uchazečů o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML činily celkem 
1.626.836,- Kč (viz příloha č. 1 – tabulka žádostí). 
 
Správní rada hlasovala o každé žádosti zvlášť. 
 
Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace  
 
7 žádostem ( č.5, 13, 15, 17, 21, 24, 40 )  nebyla navržena žádná dotace a 3 žádosti ( č. 3, 4, 
16 )  navrhla správní rada na přeřazení do Kulturního fondu SML. 
 
Žádosti, kterým byla přidělena dotace 
 
Správní rada navrhla 37 žádostem ( č.1, 2, 6-12, 14, 18-20, 22, 23, 25-39, 41-47 ) dotace  
v požadované výši, případně dotace adekvátně krácené. 
 
 
Správní rada fondu se na svém 1. jednání dne 4. února 2010 zabývala všemi doručenými žá-
dostmi  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 přiděle-
ní dotací v 1. kole 2010 v celkové výši 804.991,- Kč k odsouhlasení Radě města Liberec. 
 
 
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace, zamítnutí jejich žádosti či převedení do jiného fondu. 
S žadateli, jímž bude vyhověno zcela nebo částečně, budou sepsány smlouvy o poskytnutí 
dotace. 
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Přílohy : č. 1     Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML   
                           – 1. kolo  2010 

             č. 2    Zápis č. 1 z jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
SML ze dne  4. února 2010 

             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 -  I. kolo 2010         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* Rodinné centrum 
Žirafa, Liberec 

Kdo si hraje nezlobí Převod 
z kult.fondu 
(8.ZM dne 
24.9.2009) 

35.000,- 24.000,- - - Výtvarné potřeby, 
pronájem sálu, ubytovny 
a aparatury, odměny pro 
děti 

1/ 
A 

Rodinné centrum 
Žirafa, Liberec 
 
Žádost č. 1/A 
nahrazuje žádost č.1 

Kdo si hraje nezlobí 4/ 57.000,- 40.000,- 20.000,- 20.000,- Výtvarný, pracovní a 
keramický materiál a 
potřeby, lektorné, 
honorář, pronájem 
aparatury 

2* ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené, Lužická, 
Liberec  

Jsme šikovní 
výtvarníci 

Převod 
z kult.fondu 
(8.ZM dne 
24.9.2009) 

25.000,- 25.000,- - - Výtvarný materiál 

2/ 
 A 

ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené, Lužická, 
Liberec 
 
Žádost č. 2/A 
nahrazuje žádost č.2 
 

Jsme šikovní 
výtvarníci 

1/,4/ 15.000,- 15.000,- 5.000,- 10.000,- Výtvarný materiál 



 2 

3 Rada rodičů  a 
pěvecký sbor Výšinka 
při ZŠ Aloisina 
výšina, Liberec 

Uvedení opery Kurta 
Schwaena – pronájem 
sálu, ozvučení, 
instrumentace 

2/,4/ 63.000,- 55.000,- Převod  
do  

KF SML  

- Pronájem sálu, ozvučení 
koncertu,instrumentální 
doprovod, videozáznam 
koncertu 

4 Rada rodičů  a 
pěvecký sbor Výšinka 
při ZŠ Aloisina 
výšina, Liberec 
 

Učebnice k opeře Král 
a trhan 

2/,4/,5/ 50.000,- 40.000,- Převod  
do  

KF SML  

- Grafika a tisk učebnice 

5 Rada rodičů  a 
pěvecký sbor Výšinka 
při ZŠ Aloisina 
výšina, Liberec 
 

Hudební tábor ZŠ 
Aloisina výšina 

4/ 50.000,- 40.000,- 40.000,- 0,- Výtvarný materiál, 
fotodokumentace, 
prezentace 

6 Mateřská škola 
Liberec, Klášterní 
466/4  

Jazyk sousedů pro 
předškoláky - němčina 

2/,4/,5/ 80.000,- 70.000,- 25.000,- 45.000,- Lektorné, obrázkové 
knížky-tematické okruhy  

7 Mateřská škola 
Liberec, Klášterní 
466/4 

Rozvoj dětí 
předškolního věku 
s očními vadami 

2/ 25.000,- 20.000,- 0,- 20.000,- Didaktické učební 
pomůcky, hry 

8 SRPDŠ při ZŠ Lesní,  
Liberec 

Tvorba školního 
časopisu 

5/ 44.000,- 26.000,- 15.000,- 11.000,- Kroužková vazba, tisk 
černobílý a barevný 

9 Mateřská škola 
„Čtyřlístek“, Liberec 

I malé ruce dokážou 
velké věci - výtvarné 
činnosti 
 

1/,4/ 35.000,- 35.000,- 15.000,- 20.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby 

10 Technická univerzita v 
Liberci 

Studijní pobyt 
studentů EF TUL na 
univerzitě St. Gallen 

3/ 301.000,- 100.000,- 30.000,- 70.000,- Stipendium 
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pod záštitou 
Kooperace St. Gallen 
- Liberec 

11 Školní sportovní klub 
při Doctrina-základní 
škola, s.r.o., Liberec 

Čtvero ročních dob 
aneb Haló, pane 
Vivaldi ! 

4/ 40.000,- 35.000,- 10.000,- 25.000,- Pronájem Malého divadla  

12 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní, Liberec  

Putování s českými 
osobnostmi strojem 
času – půlroční 
vzdělávací a 
výchovný projekt 
žáků 4. ročníků 

1/,2/,4/,5/ 201.000,- 104.000,- 69.000,- 35.000,- Výtvarný,kancelářský 
materiál a potřeby,tabule, 
portréty,plakáty,potřeby 
pro dramatickou 
výchovu, materiál na 
kostýmy, potřeby pro 
kooperativní výuku, 
pomůcky pro interaktivní 
hry,audio,video nahrávky 

13 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní, Liberec 

Angličtina, žádná 
dřina – jazykový kurz 
žáků 4. ročníků 

1/,4/,5/ 66.000,- 45.000,- 45.000,- 0,- Odměny pro žáky, 
výtvarný, kancelářský 
materiál a potřeby, 
výukové programy na PC, 
didaktický materiál, 
potřeby pro dramatickou 
a kooperativní výuku, 
pomůcky pro interaktivní 
hry, knihy, audio, video, 
foto a video 
dokumentace, tisk 
pracovních listů  

14 Základní umělecká 
škola, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19 

Slavnostní koncert 
k 85. výročí založení 
školy 

2/ 88.000,- 56.000,- 0,- 56.000,- Materiál na výrobu kulis, 
pronájem Domu kultury 
včetně techniky a 
ozvučení 



 4 

15 Základní umělecká 
škola, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19 

Taneční večer k 85. 
výročí založení školy 

2/ 103.000,- 77.000,- 77.000,- 0,- Materiál na kostýmy a 
výrobu kulis, pronájem 
Divadla FXŠ včetně 
techniky 

16 Základní umělecká 
škola, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19 

85. výročí ZUŠ – 
jazzový koncert před 
radnicí 

2/ 35.000,- 27.000,- Převod  
do  

KF SML 

- Pronájem pódia a 
el.přípojky, ozvučení, 
stěhování a doprava 
hudeb. nástrojů 

17 Základní umělecká 
škola, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19 

Almanach k 85. 
výročí založení ZUŠ 
Liberec 

5/ 125.000,- 105.000,- 105.000,- 0,- Tisk almanachu, grafické 
úpravy 

18 Základní umělecká 
škola, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19 

Jazzová dílna – 
jazzová přípravka 

3/ 105.000,- 18.000,- 0,- 18.000,- Stipendium  

19 Základní škola 
Liberec, Česká 354 

Prales na Ještědu 2/, 4/ 46.800,- 19.600,- 0,- 19.600,- Vzdělávací kurzy pro 
žáky  

20 Motyčkovic klika o.s., 
Liberec 

Jarní výtvarné dílny - 
2010 

4/ 40.000,- 23.500,- 1.000,- 22.500,- Honorář, výtvarný, 
pracovní materiál a 
potřeby, galanterie,látky, 
pronájem 

21 Motyčkovic klika o.s., 
Liberec 

Artefiletický 
příměstský tábor 
 

4/ 90.000,- 24.000,- 24.000,- 0,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby 

22 Motyčkovic klika o.s., 
Liberec 

Animace je legrace – 
víkendový počin 

4/ 17.000,- 7.000,- 2.000,- 5.000,- Lektorné, výtvarný, 
pracovní materiál a 
potřeby, galanterie 

23 Základní škola 
Liberec,  
Kaplického 384  

Třída, můj druhý 
pokojíček 

1/, 4/ 22.948,- 22.948,- 4.450,- 18.498,- Výtvarný materiál a 
potřeby, dohoda o 
provedení práce pro 
výtvarníka 
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24 Základní škola 
Liberec,  
Kaplického 384 
 

Ve škole jako v 
přírodě 

4/ 17.230,- 17.230,- 17.230,- 0,- Klece a potřeby pro 
drobná zvířata. 
Morčata, myši, 
potkan,křečci 

25 Základní škola 
Liberec,  
Kaplického 384 

Hrajeme si nejen 
spolu 

4/ 20.000,- 20.000,- 5.000,- 15.000,- Výtvarný materiál na 
výrobu kulis, materiál na 
kostýmy 

26 Základní škola a ZUŠ, 
Liberec, Jabloňová 
564/43 
 

Škola v lese – aneb 
ztraceni v krajině 

4/ 23.785,- 8.125,- 0,- 8.125,- Výtvarné potřeby, 
pracovní a výukový 
materiál,lektorné –
vzděl.program pro žáky 

27 Základní škola 
Liberec, Na Výběžku 
118 

Cestujeme po Evropě 1/ 40.000,- 37.000,- 17.000,- 20.000,- Výtvarný,keramický 
materiál a potřeby 

28 Základní škola 
Liberec, Švermova 
114/38  

Školní akademie – 
oslava 110. výročí 
založení školy 

4/ 36.500,- 30.500,- 5.000,- 25.500,- Materiál na výrobu 
kalendáře, clipy, 
flipcharty, materiál na 
kostýmy a rekvizity, 
pronájem sálu  
 

29 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Škola zdraví 4/ 18.200,- 18.200,- 8.200,- 10.000,- Výtvarné,pracovní 
potřeby a materiál 

30 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Keramika – výroba 
předmětů a dárků 

4/ 20.000,- 20.000,- 5.000,- 15.000,- Keramický materiál a 
potřeby 
 

31 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

8. školní ostašovský 
jarmark 

4/ 20.000,- 20.000,- 5.000,- 15.000,- Výtvarný a pracovní 
materiál a potřeby, 
pronájem stánků a 
mobiliáře, ozvučení, 
honorář-loutkové divadlo, 
výzdoba 



 6 

32 Sdružení Amos o.s. Festival nápadů „Jak 
se vyrábí radost“ 

4/ 217.350,- 158.900,- 68.400,- 90.500,- Výtvarný, pracovní, 
keramický,kancelářský 
materiál a potřeby (včetně 
skla, dřeva,polystyrenu), 
materiál na kostýmy, 
kulisy, rekvizity, hudební 
studijní materiál, barvy, 
malování na hedvábí. 
Pronájmy prostor, 
ozvučení a osvětlení 

33 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci 

Mácha, jak ho neznáte 1/,4/ 7.000,- 7.000,- 2.000,- 5.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby,clipy 6 ks,  
honoráře 

34 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci 

Poznáváme tajemné 
bytosti našich pověstí 
a pohádek 

4/ 12.600,- 12.500,- 3.000,- 9.500,- Výtvarné potřeby, 
materiál  na výrobu 
masek, honoráře 

35 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci 

Literární soutěž 
„Nisa-řeka, která nás 
spojuje“  

1/ 15.000,- 15.000,- 10.000,- 5.000,- Honoráře 

36 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci 

Multimediální 
program „Příběhy 
z jiných zemí“ 

2/ 5.000,- 5.000,- 0,- 5.000,- Honoráře 

37 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci 

Letem světem 
populární hudby 

2/ 7.500,- 7.500,- 0,- 7.500,- Honoráře 

38 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci 

Lepší je pozdravit 
aneb dětská etiketa 
hravě 

4/ 10.000,- 10.000,- 1.500,- 8.500,- Výtvarný materiál a 
potřeby, společenské hry, 
zapůjčení kostýmu, 
honoráře 

39 Romský život, o.s., 
Liberec 

Romská taneční a 
vokálně 
instrumentální 

4/ 40.900,- 27.900,- 0,- 27.900,- Lektorné 
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skupina 
40 Asociace malých 

debrujárů ČR o.s. 
ExpertiQ – 15. ročník 
celostátní soutěž 
Asociace malých 
debrujárů 
s republikovým finále 
v Liberci 

1/ 200.000,- 50.000,- 50.000,- 0,- Grafické zpracování 
web.stránek –dohoda o 
proved.práce, 
Materiál na ukázkové 
pokusy-např.sklo, 
výtvarný a prac.materiál, 
hadice, laťky, potraviny.   
Grafická příprava,vazba a 
tisk sborníku   

41 Občanské sdružení 
AGAPE 

Jarní dílny 2010 4/ 18.328,- 14.628,- 0,- 14.628,- Lektorné, materiál na 
dílny : malování na 
hedvábí, pečení, pletení 
pomlázek,kovářství, 
výroba ošatek a 
velikonočních přání 

42 ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené, Lužická, 
Liberec 
 

Tvoříme pro radost 4/ 7.216,- 7.000,- 0,- 7.000,- Výtvarný a pracovní 
materiál a potřeby 

43 ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené, Lužická, 
Liberec 
 

Učitel v roli žáka II. 2/ 30.000,- 30.000,- 0,- 30.000,- Lektorné  

44 Podještědské 
gymnázium,s.r.o. 
Liberec 

Luštěniny – školní 
studentský občasník 

5/ 13.340,- 12.240,- 0,- 12.240,- Tisk a vazba 

45 Podještědské 
gymnázium,s.r.o. 
Liberec 
 

Divadelní soubor 
STOPA 

1/,2/,4/ 47.040,- 24.040,- 5.040,- 19.000,- Pronájem Malého divadla 
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46 Rada rodičů při ZŠ 
Aloisina výšina, 
Liberec 

Víkend s Ještídkem – 
naučně-zábavný 
projekt 
 

2/,4/ 67.000,- 57.000,- 10.000,- 47.000,- Výtvarné potřeby,  
dotisk pracovního sešitu 
o Ještědu a radnici 

47 Rada dětí a mládeže 
Libereckého kraje,o.s. 

Volnočasové 
programy pro děti a 
mládež 
 

1/,4/ 21.125,- 12.025,- 25,- 12.000,- Výtvarný, pracovní a 
kancelářský materiál a 
potřeby, deskové hry, tisk 

 celkem   2.614.862,- 1.626.836,-  804.991,-  

 
Schválené finanční prostředky FPRV SML pro rok 2010 ….…1.450.000,00 Kč  
převod zůstatku za loňský rok k 31.lednu 2010…………….….…. 90.202,07 Kč 
celková částka k rozdělení v roce 2010……………………..…...1.540.202,07 Kč   
 
 
* Komentář k převedeným žádostem z Kulturního fondu SML s pořadovým č. 1 a č. 2  : 
 
žádosti č. 1 a č. 2 byly převedeny z Kulturního fondu SML na základě usnesení ZM č.179/09 ze dne 24.9.2009  
do nejbližšího vyhlášeného kola žádostí o dotaci z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML, tzn. do 1. 
kola 2010.  
Vzhledem k tomu, že 1. kolo žádostí o dotaci z FPRV SML v roce 2010 se vyhlašuje  na akce pořádané 
v období od března do září a převedené žádosti z Kulturního fondu SML jsou na období od října 2009 do 
března 2010, byli žadatelé  Rodinné centrum Žirafa (žádost č. 1) a  ZŠ a MŠ pro tělesně postižené (žádost č. 2) 
vyzváni k přepracování těchto žádostí v souladu se Základními pravidly FPRV SML.  
Správní rada FPRV SML posuzovala na svém jednání dne 4. února 2010 tyto přepracované žádosti s 
pořadovým číslem 1/A a 2/A, které nahrazují převedené žádosti z Kulturního fondu SML označené pořadovým 
číslem 1 a 2.   
 
 
 



Zápis č. 1 z jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec dne 4. února  2010 

 
Přítomni : PhDr. David Václavík PhD,  Bc. Dana Halberstadtová, Mgr. Věra Rosenbergová,  
Ctibor Jech  
Omluveni : Ing. Michal Vereščák 
Nepřítomni : JUDr. Eva Trsová, Mgr. Vladimíra Hoření 
 
 
 
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 1. kola roku 2010 
  
Statutární město Liberec vyhlásilo v prosinci 2009 1. kolo dotací z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání SML na akce uskutečněné v období od 1. března 2010 do 30. září 2010 
s termínem uzávěrky příjmu žádostí 29. ledna 2010 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 47 žádostí a 2 žádosti 
byly převedeny z Kulturního fondu SML na základě usnesení ZM č.179/09 ze dne 24.9.2009.  

Vzhledem k tomu, že 1. kolo  žádostí o dotaci z FPRV SML v roce 2010 se vyhlašuje  na akce 
pořádané v období od března do září a převedené žádosti z Kulturního fondu SML jsou na 
období od října 2009 do března 2010, byli žadatelé  Rodinné centrum Žirafa (žádost č. 1) a  
ZŠ a MŠ pro tělesně postižené (žádost č.2) vyzváni k přepracování těchto žádostí v souladu se 
Základními pravidly přidělení dotace z FPRV SML.  

Správní rada FPRV SML  posuzovala  na svém jednání dne 4.února 2010 tyto přepracované 
žádosti označené pořadovým číslem 1/A a 2/A, které nahrazují převedené žádosti 
z Kulturního fondu SML s pořadovým číslem 1 a 2.   

 
V rámci 1. kola roku 2010 bylo přijato celkem 47 žádostí.  
Požadavky žadatelů o dotaci z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML činily celkem 
1.626.836,- Kč. 
 
Schválené finanční prostředky Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML pro rok 
2010 činí 1.450.000,-Kč, zůstatek k 31. lednu 2010 (vrácené dotace, úroky) činí  90.202,07 
Kč.  Celkem k rozdělení v roce 2010…..1.540.202,07 Kč. 
   
Správní rada FPRV SML se na svém 1. jednání dne 4.února 2010 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  
 
 7 žádostem nebyla navržena žádná dotace ( č. 5, 13, 15, 17, 21, 24, 40 ) a 3 žádosti (č. 3, 4, 
16) navrhla správní rada na přeřazení do Kulturního fondu SML. 
 
Žádosti, kterým byla přidělena dotace 
 
Správní rada navrhla následujícím  37  žádostem ( č.1, 2, 6-12, 14, 18-20, 22, 23, 25-39, 41-
47 )  dotaci v požadované výši, případně dotaci adekvátně krácenou. 
 
Při hlasování o žádostech č. 6 a 7 „ 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 1. kole 2010 v celkové výši 
804.991,- Kč k odsouhlasení Radě města Liberec a následně ke schválení Zastupitelstvu 
města Liberec ( tabulka žadatelů v příloze ). 
 
 
V Liberci dne : 4. února 2010 
 
Zapsala :  
 
Z.Jadrná                
tajemnice SR FPRV                
 
 
 
Ověřil : 
 
PhDr. David Václavík PhD  
předseda správní rady, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha :  
Prezenční listina ze dne 4.února 2010 
Návrh Správní rady  Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 1.kolo 2010  (tabulka) 



Základní pravidla přidělení dotací 

z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

Statutárního města Liberce 

 

1/ Vyhlašovaná  kola – minimálně 2x do roka : 

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

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

2/ Žadatelem může být :  

• fyzická i právnická osoba 

• nestátní organizace 

• 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 Liberec 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/ Dotaci lze poskytnout především na : 

•  služby ( např. tisk, vazba publikace ), jsou-li prokazatelně upotřebeny na dotovanou 

             akci 

•  spotřební materiál ( v žádosti bude přesně specifikováno např. papír, barvy, keramická 
hlína ), je-li prokazatelně upotřeben na dotovanou akci 

•  lektorné 

•  pronájem školících prostor, ozvučení hudebních sálů 

•  stipendia – dělí se 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). 

 



6/ Dotace nelze poskytnout na : 

• cestovní náhrady, tím se rozumí veškeré výdaje, které lze proplatit prostřednictvím 
cestovního příkazu ( ubytování, stravné, doprava). Toto omezení se netýká stipendijních a 
studijních pobytů. 

•  proplacení mezd (honorářů) osobám a subjektům, které podávají žádost o dotaci. 
V odůvodněných případech je úhrada možná formou fakturace osob samostatně 
výdělečně činných.  

•  dovybavení škol, zařízení nebo instituce (kopírky, tonery, faxy, digitální fotoaparáty, 
počítače, keramické pece, míče a jiné sportovní náčiní, hudební aparatury a nástroje, 
software, sady učebnic) 

•  propagaci projektu nebo akce ( plakáty, pozvánky, programy, inzerce) ale ani na 
propagaci subjektů, které podávají  žádost ( informační brožurky o zařízení )  

•  pobytové dětské tábory 

•  provozní výdaje (úhradu nákladů za energie, vodu, teplo, opravy a údržbu) 

•  zpracování a výrobu hudebních nosičů  

 

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

8/ Každý projekt musí mít jasně stanovený cíl, cílovou skupinu (i počet), podrobně rozepsaný 
rozpočet akce, konkrétní výstupy a kritéria hodnocení – tedy popis kontrolních bodů 
charakterizujících úspěšně realizovaný projekt (např. fotodokumentace, referenční výtisk, 
program akce, skutečná účast) . Opomenutí výše uvedeného může být důvodem k vyřazení 
žádosti. 

9/ Žádosti na předepsaném tiskopise včetně všech povinných příloh budou přijímány na MML 
(budova radnice – podatelna nebo přímo na odboru školství, kultury a sportu) 

10/ Projekt musí být doručen také v elektronické podobě na e-mailové adrese : 
jadrna.zuzana@magistrat.liberec.cz 

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

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

13/ Vyúčtování poskytnuté dotace včetně písemného vyhodnocení projektu musí být předloženo 
do 30 dnů po realizaci akce na odboru školství, kultury a sportu. 
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