
STATUTÁRNÍ MĚSTO  

LI B E R E C 

3.  zasedání zastupitelstva města dne:25. 03. 2010 

Bod pořadu jednání:   
 
           

Věc:  Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím dotace z GF 
LK pro rok 2010 z programu č. 24 – Podpora prevence kriminality 

 

 

Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner 

manažer prevence kriminality Městské policie Liberec 

odbor, oddělení: Městská policie Liberec 

telefon: 488 578 111 

Schválil:  vedoucí oddělení            

vedoucí odboru            

Projednáno: s panem  Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem 
 
s panem Milanem Šírem, náměstkem primátora 

v 5. RM dne 16.3.2010 

Poznámka:            

Předkládá: 
Mgr. Ladislav Krajčík 

ředitel Městské policie Liberec 

 
                                                           

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání            

b e r e  n a  v ě d o m í
 

 
 
 

Důvodová zpráva 
 

V souladu se schválenou Koncepcí prevence kriminality města Liberec na období 2009 – 
2011 (schváleno radou města dne 16. 9. 2008 a zastupitelstvem města dne 27. 11. 2008) a 
v souladu s Koncepcí prevence kriminality Libereckého kraje na období 2009 – 2011 byl vy-
pracován Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010. 

 

 Žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2010 musí být odeslána 
na Krajský úřad Libereckého kraje do 15. dubna 2010. V rámci programu prevence kriminali-
ty na rok 2010 je počítáno s realizací jednoho dílčího projektu v celkovém finančním objemu 
40.000,- Kč, u něhož je podána žádost o dotaci v celkové výši 32.000,- Kč. Spolupodíl obce 
činí 8.000,- Kč. Finanční spoluúčast musí být minimálně ve výši 20 % celkových nákladů díl-
čího projektu. 

 

 Typ projektu a jeho členění vychází z podmínek programu č. 24 – Podpora prevence 
kriminality, Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2010. 

 

 Finanční vyhodnocení a závěrečné vyhodnocení realizace projektu, bude předloženo 
po jeho ukončení na jednání rady a zastupitelstva města. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Žádost o dotaci včetně projektové dokumentace 

 

 

 
      

 



Žádost o poskytnutí dotace z Grantového fondu 
Libereckého kraje na rok 2010

Název programu: G-24 Podpora prevence kriminality 2009
Podprogram:          

Předmět podpory:
Dotace je určena na plnění cílů a priorit stanivených ve Strategii prevence kriminality na léta 2008 
až 2011 schválené usnesením vlády České republiky ze dne 15. října 2007 č. 1150 a Koncepci prevence 
kriminality Libereckého kraje na období 2009 - 2011

Resortní správce 
programu: Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin

Projekt:
Název projektu: Bezpečné město pro seniory a zdravotně postižené osoby
Účel / Použití podpory převažující: Nákup materiálu

Termín realizace 
projektu:

Zahájení
(měsíc a rok) 5 2010 Místo realizace 

akce (převažující ) Liberec

Ukončení
(měsíc a rok) 12 2010

Žadatel:
Právní statut: obec, město, statutární město
Název ( fyzická osoba 
nevyplňuje ): Statutární město Liberec

Osoba oprávněná jednat jménem žadatele - statutární zástupce / Jméno (fyzická osoba):
titul: Ing. jméno: Jiří příjmení: Kittner
titul za jméno:          telefon: 485243111 funkce: primátor
IČ: 262978 DIČ: CZ00262978 Datum narození:          
Adresa (sídlo, ulice: náměstí Dr. E. Beneše č. popisné: 1
bydliště): obec: Liberec 1 PSČ: 46059
E-mail: info@magistrat.liberec.cz www: www.liberec.cz
Bankovní spojení žadatele
(předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky): 27 - 1863260267 / 0100

Bankovní spojení zřizovatele
(předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky):          -          /          

Žadatel je plátcem DPH : ANO NE 
Osoba zodpovědná za realizaci projektu: (vyplňte pouze v případě, neshoduje-li se s osobou statutárního zástupce či osobou 
žadatele (fyzickou osobou))
titul: Mgr. jméno: Luboš příjmení: Raisner

titul za jméno:          telefon: 488578120 e-mail: raisner.lubos@mp.liber
ec.cz
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Rozhodující závazné výstupy projektu (tj. ukazatele projektu) *

Název parametru Měrná jednotka Hodnota parametru
1 beseda počet 15
2 senior a zdravotně postižená osoba počet 500
3                            
4                            

* Jedná se o kvantifikované výstupy (např. název parametru: výměna oken, měrná jednotka: ks, hodnota parametru: 190; název 
parametru: oprava silnice, měrná jednotka: m2, hodnota parametru: 100; název parametru: oprava fasády vč. zateplení, měrná 
jednotka: m2, hodnota parametru: 800; název parametru: výsadba stromů, měrná jednotka: ks, hodnota parametru: 1000; název 
parametru: seminář(e), měrná jednotka: hod., hodnota parametru: 20) 

Zdroje na zajištění projektu Plátce DPH, který uplatňuje DPH na vstupu, uvádí částky bez DPH

v Kč celkem 2010 2011 2012 a více
Celkem na projekt z toho: 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
Dotace z Grantového fondu Libereckého 
kraje

32 000,00 32 000,00 0,00 0,00

Ostatní zdroje (jiné zdroje 
než z Grantového fondu Libereckého 
kraje)

8 000,00 8 000,00 0,00 0,00

podíl Libereckého kraje (cca%) 80,00
podíl žadatele (cca%) 20,00

Za správnost níže uvedených údajů zodpovídá předkladatel projektu.

Liberecký kraj Žádost o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na rok: 2010
Informace o projektu
Stručný popis projektu (max. 550 znaků)

Cílem projektu je realizace besed přístupných všem zájemcům z řad seniorů nad 75 let a zdravotně 
postižených osob, žijících osaměle či navštěvující rizikovou lokalitu. Tématem bude prevence rizika 
přepadení, jak se nestát obětí trestného činu, bezpečné jednání s cizími lidmi, bezpečná cesta v dopravních 
prostředcích apod. Na závěr besedy obdrží zájemce osobní alarm a informačně bezpečnostní materiál. Na 
oslovení cílové skupiny se bude podílet i Odbor sociální péče Magistrátu města Liberec.
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Předběžná finanční rozvaha projektu Plátce DPH, který uplatňuje DPH na vstupu, vyplňuje údaje bez DPH

celkem 2010 2011 2012 a více
NEINVESTICE 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

Drobný dlouhodobý nehm. majetek 1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Nákup materiálu 3) 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
Nákup služeb 4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Osobní náklady 5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní náklady 6) 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTICE 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek 7) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobý hmotný majetek 8) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
NÁKLADY PROJEKTU CELKEM: 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

1) Především výdaje na software a ocenitelná práva - doba použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky max. 60 000,- Kč
2) Výdaje na nákup movitých věcí a jejich souborů - doba použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky max. 40 000,- Kč
3) Výdaje na nákup materiálu, energií a zboží
4) Výdaje na opravy a udržování, cestovné a ostatní služby
5) Výdaje na mzdové náklady, zákonné soc. a zdrav. pojištění, ostatní mzdové a sociální náklady a platby za provedenou práci
6) Neinvestiční výdaje výše neuvedené
7) Především výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení software, ocenitelných práv a ost. dlouhodobého nehmotného majetku - doba 
použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky více než 60 000,- Kč
8) Především výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení staveb, samostatných movitých věcí a jejich souborů, pozemků a uměleckých 
děl - doba použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky činí více než 40 000,- Kč

Prohlášení
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje v této žádosti zaslané v elektronické podobě Libereckému kraji přes Portál pro odesílání 
žádostí a příloh jsou pravdivé a relevantní a shodují se s údaji uvedenými v žádosti v písemné podobě, je-li požadována. Jsem si 
vědom(a) toho, že veškerá mnou(námi) uvedená data v elektronické verzi budou převzata do informačního systému Libereckého 
kraje tak, jak jsem je do této žádosti uvedl(a).

Datum: 18.3.2010

Ing. Jiří Kittner 
Jméno a Příjmení(podpis / razítko)

 Tato žádost o dotaci musí být žadatelem odeslána příslušnému správci prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje 
ODESÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI, kterou naleznete přímo ZDE. 
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