
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 3. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec v mimořádném kole roku 2010 

 

 

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 RM  16. 3. 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 kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých v mimořádném kole 
roku 2010 na podporu Veletrhu dětské knihy v Liberci z Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec v celkové výši 110.500,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 
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a   u k l á d á  
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 

a) zajistit seznámení všech 5 žadatelů mimořádného kola roku 2010 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: 30.4.2010 
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Důvodová zpráva 
 
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 32/00 ze dne 28.3.2000 byl zřízen kulturní fond 
(KF) jako trvalý účelový fond města Liberce. Finanční prostředky KF na rok 2010 byly         
ve výši 2,100.000,- Kč schváleny usnesením ZM č. 259/09 ze dne 17.12.2009.  
V rámci 1. vyhlášeného kola 2010 bylo schváleno usnesením ZM č. 12/10 ze dne 28.1.2010 
poskytnutí dotací z kulturního fondu v celkové výši 825.000,- Kč. 
Po schváleném 1. kole dotací roku 2010 má správní rada k dispozici 1,275.000,- Kč. 
 
Správní rada kulturního fondu v průběhu jednání o dotacích 1. kola 2010 avizovala možné 
vyhlášení mimořádného kola 2010, pokud by se v roce 2010 podařilo zrealizovat již 8. ročník 
Veletrhu dětské knihy v Liberci. 
Sdružení pro veletrh dětské knihy v Liberci se zakládajícími členy (Statutární město Liberec, 
Krajská vědecká knihovna, Liberecký kraj, Liberecké výstavní trhy a Technická univerzita 
Liberec) se přes všechny obtíže a ekonomickou situaci rozhodlo letošní 8. ročník uspořádat 
(státní dotace letos nebyla přidělena a Statutární město Liberec mohlo přispět pouze polovi-
nou částky oproti obvyklé výši příspěvku). Tento vyhlášený ročník tedy bude velmi úsporný, 
nicméně pořadatelé jsou přesvědčeni, že jejich rozhodnutí má smysl a povede k radosti mnoha 
návštěvníků veletrhu, který se bude konat na libereckém výstavišti od čtvrtka 15. dubna 2010 
do soboty 17. dubna 2010. 
 
Statutární město Liberec za účelem podpory Veletrhu dětské knihy v Liberci proto vyhlásilo 
mimořádné kolo poskytnutí dotací v roce 2010 na akce veletrhu, s termínem uzávěrky příjmu 
žádostí 4. března 2010 do 16:00 hodin. Do termínu uzávěrky byly podány celkem 4 žádosti od 
3 žadatelů a 1 žádost, zaměřena účelově na veletrh podaná již v 1. kole 2010, byla přeřazena 
do tohoto mimořádného kola. Požadavky celkem 5 žadatelů o dotace z kulturního fondu činily 
v souhrnu 221.700,- Kč (příloha č.1). 
 
Správní rada kulturního fondu na svém mimořádném zasedání dne 9.3.2010 posuzovala žá-
dosti o dotace z  kulturního fondu v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací 
vč. dodržování základních pravidel (příloha č. 2), všechny žádosti splňovaly základní pravi-
dla. Po projednání všech žádostí správní rada hlasovala o každé žádosti zvlášť – viz zápis 
z jednání (příloha č. 3) a navrhla všem 5 žádostem konkrétní částky – viz Návrh dotace v Kč 
(příloha č. 1). 
     
Správní rada kulturního fondu předkládá Radě města Liberec k odsouhlasení návrh na přidě-
lení dotací v mimořádném kole roku 2010 v celkové výši 110.500,- Kč.  
   
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace či nepřidělení žádné dotace.  
   

Přílohy 

č.1 – Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro mimořádné kolo roku 2010                                                  
č.2 – Základní pravidla přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec                      
č.3 – Zápis č. 2/2010 z jednání Správní rady kulturního fondu ze dne 9.3.2010                            
 



Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1
Filmový klub Liberec                
přeřazeno z 1. kola 2010

Dětská televize na Veletrhu 
dětské knihy v Liberci 2010

15. - 17.4.2010 61 000 40 200 22 000
honoráře lektorům, pronájem kamery s 
příslušenstvím, pronájem střihového PC, pronájem 
světelného parku a BlueBox, pronájem projektoru

2 Kalendář Liberecka
Rádiové studio na VDK - 
podpora doprovodného 
programu VDK v Liberci

15.3. - 17.4.2010 220 000 80 000 30 000 pronájem technického vybavení

3
Krajská vědecká knihovna v 
Liberci

Interaktivní program "Pojďte 
s námi rýmovat"

15. - 17.4.2010 11 000 8 500 6 500 pronájem stánku, odměny pro děti

4
Krajská vědecká knihovna v 
Liberci

Projekt Setkání s autory 15. - 17.4.2010 12 000 12 000 12 000 lektorské honoráře

5 Mgr. Ivana Vykypělová
Doprovodné aktivity pro děti 
na veletrhu dětské knihy 
2010

15. - 17.4.2010 136 500 81 000 40 000
honoráře lektorům, výtvarný materiál, instalační 
materiál, folie (polep interiéru), grafické práce

CELKEM 440 500 221 700 110 500

440 500 Kč
221 700 Kč

5
Počet žadatelů 4

2 100 000 Kč 825 000 Kč
1 275 000 Kč

2 100 000 Kč

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - mimořádné kolo roku 2010                                              
na doprovodné akce Veletrhu d ětské knihy ve dnech 15. - 17. dubna 2010 v areálu L VT

(příjem žádostí do čtvrtka 4. března 2010 do 16:00 hodin)

Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2010 v 1. kole 2010 rozděleno

Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací v 
mimořádném kole 2010

Č. Žadatel Účel dotaceTermín akce

110 500 Kč

Název akce

Náklady projektů

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF

CELKEM
k dispozici pro zbývající kola

V Liberci 9. března 2010 1/1



Příloha 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 2010 ……………………………… s uzávěrkou 7. ledna  2010 
 
2. kolo  
- pro období od 1. června do 30. listopadu 2010 …………………………… s uzávěrkou 30. dubna 2010 
 
3. kolo  
- pro období od 1. října 2010 do 31. března 2011 …………………………... s uzávěrkou 31. srpna 2010 
 
 
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. 

 



Příloha č. 3 

 1/1 

 

Z á p i s   č. 2/2010 
z jednání Správní rady kulturního fondu konaného dne 9.3.2010  

v budově liberecké radnice 
 

 
Přítomni: Mgr. A. Čvančara, Ing. O. Červinka, E. Bartoschová, M. Dufek, L. Příhoda, P. Preisler 
  
 
Omluveni: M. Sepp 
 
 
Mimořádné kolo dotací z kulturního fondu v roce 2010 
 
Statutární město Liberec za účelem podpory Veletrhu dětské knihy v Liberci  vyhlásilo 
mimořádné kolo poskytnutí dotací v roce 2010 na akce v rámci veletrhu, který se bude konat na 
libereckém výstavišti ve dnech 15.4.2010 - 17.4.2010. Termín uzávěrky mimořádného kola 
zveřejněného na webových stránkách města Liberec byl stanoven na 4. března 2010 do 16:00 hodin. 
Všechny žádosti byly odevzdány na předepsaných formulářích.  
Do termínu uzávěrky byly podány celkem 4 žádosti od 3 žadatelů a 1 žádost, zaměřena účelově na 
veletrh, byla přeřazena do tohoto mimořádného kola z 1. kola dotací v roce 2010. Požadavky 
celkem 5 žadatelů  o dotace z  kulturního fondu činily celkem 221.700,- Kč (příloha č.1). 
 
Správní rada kulturního fondu 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).  Žádosti podané v řádném termínu základní pravidla splňovaly. Správní rada se 
rozhodla přidělit dotace v tomto mimořádném kole v celkové částce cca 100.000,- Kč. 
Po projednání všech 5 žádostí, správní rada navrhla každé žádosti konkrétní částku a hlasovala za 
účasti 6 přítomných takto: 
 
Žádost č. 1 – Filmový klub Liberec  22.000,- Kč 6 PRO 
Žádost č. 2 – Kalendář Liberecka  30.000,- Kč 6 PRO 
Žádost č. 3 – Krajská vědecká knihovna   6.500,- Kč 6 PRO 
Žádost č. 4 – Krajská vědecká knihovna 12.000,- Kč 4 PRO, 2 PROTI (p. Dufek, p. Preisler) 
Žádost č. 5 – Mgr. Ivana Vykypělová  40.000,- Kč 6 PRO 
    Celkem         110.500,- Kč 
  
Správní rada kulturního fondu předloží svůj návrh v celkové výši 110.500,- Kč Radě města Liberec 
k odsouhlasení a zastupitelstvu města ke schválení.  
   
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace či nepřidělení žádné dotace. 
 
Přílohy 
č.1 – Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro mimořádné kolo roku 2010                                                  
č.2 – Základní pravidla přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec                             
 
V Liberci 9.3.2010 
 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
                 tajemnice SRKF 

Mgr. Alois Čvančara v. r.  
předseda SRKF 
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