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7.  zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 

Bod pořadu jednání:       

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

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. řádném kole roku 
2010 z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 518.700,- Kč, jmenovitě 
uvedené v příloze č. 1, 
 
a    u k l á d á 

 



 2 

 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 

a) zajistit seznámení všech žadatelů 3. řádného kola dotací roku 2010 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 Li-

berec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML   
a žadateli. 

 
T: 12/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

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.  
   
Statutární město Liberec vyhlásilo v červnu 2010 poslední (třetí řádné) kolo dotací 
z kulturního fondu na akce konané v období od 1. října 2010 do 31. března 2011 s termínem 
uzávěrky příjmu žádostí 31. srpna 2010 do 16:00 hodin. Žadateli bylo podáno celkem 52 žá-
dostí na předepsaných formulářích kulturního fondu, z toho jedna žádost byla doručena po 
termínu uzávěrky, jedna žádost byla přeřazena z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání a 
jedna žádost byla přeřazena ze 2. kola 2010 k projednání ve 3. kole 2010.  
Celkem bylo doručeno 52 žádostí 44 žadateli. Finanční požadavky žadatelů o dotace 
z kulturního fondu činily celkem 1,662.950,- Kč (příloha č.1).    
 
Rekapitulace rozpočtu kulturního fondu pro rok 2010 
 
Finanční prostředky k dispozici  (v Kč):   Rozděleno   (v Kč): 

• schválený rozpočet pro r. 2010 2,100.000  v 1. kole 2010  825.000 
• zůstatek z roku 2009       16.461  v mimoř. kole 2010 110.500 
• vratky dotací v roce 2010      42.650  ve 2. kole 2010  704.000 

 Celkem:   2,159.111  ve 3. kole 2010  518.700 
        Celkem:           2,158.200 
 
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, kterým nebyla přidělena dotace  
Správní rada o každé žádosti hlasovala jednotlivě takto:  

• 1 žádost (č. 52) nebyla projednána z důvodu podání žádosti po termínu  
• 12 žádostem (č. 9, 12, 13, 15, 16, 38, 40-42, 45, 48 a 50) nebyla navržena žádná dota-

ce.  
                         

  Žádosti, kterým byla přidělena dotace  
• 39 žádostem (č. 1 – 8, 10, 11, 14, 17 – 37, 39, 43, 44, 46, 47, 49 a 51) správní rada na-

vrhla a odhlasovala dotaci ve výši uvedené v tabulce.  
   
Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace                  
pro 3. řádné kolo v roce 2010 v celkové výši 518.700,- Kč (příloha č. 1).  
   
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 3. řádné kolo 2010                                                  
č. 2 – Základní pravidla pro přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec                        
č. 3 – Zápis č. 4/2010 z jednání Správní rady kulturního fondu dne 6. září 2010 



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 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. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1
Česká Beseda Liberec                     
přeřazeno z 2. kola 2010

Zprávy ČB č. 103 - Lidové 
sady

prosinec 2010 200 000 40 000 25 000 sestavení publikace a tisk

2 Marie Smržová
kniha básní s pracovním 
názvem "Almanach"

říjen 2010 - březen 2011 12 000 10 000 10 000 předtisková úprava, papír na tisk a tisk

3 Egon Wiener
kniha "Egonovy pohledy a 
pohlednice II."

4. čtvrtletí 2010 80 000 25 000 25 000 zhotovení knihy (tisk, papír, vazba...)

4 Kalendář Liberecka
časopis "V" - 4. číslo,                  
9. ročník

prosinec 2010 270 000 30 000 20 000 tiskové práce

5 Kalendář Liberecka
Kniha "Libereckých 
pohádek"

březen 2011 144 000 84 000 20 000 tiskové práce

6 Kruh autorů Liberecka

Světlik - časopis vydávaný 
Kruhem autorů Liberecka ve 
spolupráci s KVK - vydání 1 
čísla

říjen 2010 - únor 2011 27 000 25 000 25 000 tisk a materiál, honoráře

7 Česko-německé fórum žen
vydání českého překladu 
knihy Město na Nisou, 
Pohádka o Liberci

listopad 2010 86 000 25 000 25 000 tisk a vazba

8 PhDr. Eva Koudelková
vydání českého překladu 
německých pověstí z 
Jizerských hor

listopad 2010 141 500 30 000 25 000 tiskárna + materiál

9 Ilona Dostálová
vydání knihy "Jídlo jako 
elixír"

říjen 2010 - leden 2011 150 000 100 000 0 tisk

10 Boveraclub

Atlas historie tramvajové 
dopravy - propagační 
brožurky na téma historie 
městské dopravy

listopad 2010 50 000 30 000 15 000 tisk propagačních brožurek

11 Jiří Rozkovec
nahrávání singlu a natáčení 
videoklipu skupiny 
Fullcontact

říjen - listopad 2010 40 000 30 000 12 000
natočení singlu v profesionálním studiu, natočení 
videoklipu

12
Tomáš Prokop - hudební 
skupina EXIL 51

lisování, potisk a propagace 
CD skupiny EXIL 51

říjen - listopad 2010 22 000 15 000 0
nákup CD, design a potisk CD a bookletu, 
propagace CD

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 3. kolo roku 2010                                                 
na akce zahájené v období od 1. října 2010 do 31. b řezna 2011

(příjem žádostí do úterý 31. srpna 2010 do 16:00 hodin)
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

13 Romský život, o. s.

Ze života Romů - dokument 
na DVD podle předlohy 
Knížky romských povídek (3. 
a 4. etapa)

1.10.2010 - 31.3.2011 480 000 115 000 0
honoráře (videoprodukce, hudba, výroba DVD, 
řemeslníci)

14
Cimbálová muzika Dušana 
Kotlára

natočení podkladů pro 
koncert ke 30. výročí 
činnosti a DVD

1.10.2010 - 31.3.2011 165 000 35 000 12 000
videoprodukce, natočení nahrávek v nahrávacím 
studiu

15 Petr Meyer
CD kapely Look-out! a jeho 
následná propagace

listopad 2010 - duben 
2011

40 000 20 000 0

tvorba obalu CD a bookletu, reklama na serveru 
Bandzone, propagace koncertu, služby - práce ve 
studiu, nahrávání, mix, mastering, pronájem prostor 
a zvukaře

16
Centrum papírových 
modelů, o. s.

Vynálezy Julese Vernea - 
vydání souboru papírových 
vystřihovánek

1.10.2010 - 31.3.2011 48 000 30 000 0
tisk, předtisková příprava, překlady doprovodných 
textů, propagace

17
Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí

Programové kalendáře
akce leden - březen 

2011 (tisk listopad 2010 - 
leden 2011)

2 500 2 500 2 500 zhotovení programových kalendářů na 1. Q. 2011

18
Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí

Kulturní večery říjen 2010 - březen 2011 4 200 4 200 4 200 pronájem sálu

19
Občanské sdružení 
EURYTMIE

Vánoční koncert dětských 
sborů a souborů

3.12.2010 44 300 35 000 27 000
pronájem Divadla F. X. Šaldy, technika (světlo, 
zvuk, praktikáble)

20
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

O čem všem je Bible? 
Pohled očima překladatele 
Bible

říjen 2010 - únor 2011 5 500 4 000 4 000 lektorské honoráře

21
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Tramvestie září - prosinec 2010 10 000 10 000 5 000 grafické práce, tisk tapety

22
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Z pohádky do pohádky aneb 
hraní i čtení pro nejmenší

listopad 2010 - únor 
2011

15 000 10 000 8 000 cena 4 představení

23 ZŠ Aloisina výšina Hudba nezná hranice 2010
září - prosinec 2010 

(termín koncertu 
listopad 2010)

231 000 40 000 17 000 pronájem koncertního sálu v Liberci, ozvučení

24
Rada rodičů při ZŠ Aloisina 
výšina, Flétnové soubory 
Notičky a Osminky

Hudba pomáhá - benefiční 
koncert flétnových souborů

1. října 2010                         
- 31. března 2011 
(termín koncertu 

prosinec 2010)

108 000 40 000 15 000
pronájem koncertního sálu, ozvučení, 
instrumentační doprovod

25
Náboženská obec Církve 
čs. husitské v Liberci

Doteky - plochy poznání
prosinec 2010 - březen 

2011
48 510 20 000 15 000 honoráře (autorské a účinkující)
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

26 Rodinné centrum Žirafa Mikulášské divadlo 5.12.2010 17 000 10 000 5 000
výtvarný materiál, nájemné, pronájem aparatury, 
výroba a tisk pozvánek (barevné papíry, 
kopírovaní)

27
Jaroslav Fryč Knihkupectví 
a antikvariát                                    

Nedělní pohádková 
odpoledne

prosinec 2010 - březen 
2011

54 000 30 000 15 000
honoráře, náklady na reklamu a výrobu letáků, 
kreslící potřeby

28
Jaroslav Fryč Knihkupectví 
a antikvariát              

Setkávání s kulturou
prosinec 2010 - březen 

2011
159 500 64 500 15 000

honoráře moderujících a hostů, propagační 
materiály - plakáty, letáky, propagace - plakátovací 
plochy

29
Rosex - volné liberecké 
vokální sdružení o. s.

Rosex a jeho hosté - 
vánoční koncert

18.12.2010 46 000 21 000 10 000
honorář hostů a muzikantů, notový materiál, tisk 
plakátů, pronájem kostela, propagace, zveřejnění, 
média, technické zajištění koncertů

30
Divadelní spolek 
ODEVŠAD

Na(ne)čisto pošesté - 
divadelní přehlídka

9. - 13.3.2011 124 250 81 250 15 000 nájem divadla

31
Divadelní spolek 
ODEVŠAD

Wolkrův Prostějov 2011 - 
krajská postupová přehlíka

10. - 12.3.2011 25 500 12 000 6 000 nájemné

32 Milan Šajben
Liberecký hudební portál - 
http://www.lbcmusic.cz

říjen 2010 předplacení 
webhostingu, jinak 
časově neomezeno

27 854 26 000 1 000 webhosting + doména

33 Martin Buchar
3 roky LBCmusic.cz 
(koncert)

20.11.2010 50 000 25 000 10 000 ozvučení akce, tisk plakátů, inzerce 

34
Spolek ruprechtických 
sousedů

6. ruprechtické vánoční trhy 19.12.2010 8 500 5 500 5 500 tisk a výlep plakátů, stavba stánků

35
Klub přátel výtvarného 
umění - pobočka Liberec

Kulturně vzdělávací pořady 
v Experimentálním studiu v 
Liberci

1.12.2010 - 31.3.2011 12 500 7 500 7 500
honoráře lektorů, pronájem sálu a techniky 
Experimentálního studia

36 Kruh přátel Severáčku
Vánoční koncert Severáčku 
2010

19.12.2010 99 200 76 700 27 000
tisk a výlep plakátů, programy, zvukové 
zabezpečení, doprava praktikáblů, pronájem Domu 
kultury

37
Čmelák - Společnost přátel 
přírody (Mateřské centrum)

Dotek tradice a řemesla 
aneb kulturně-společenské 
mezigenerační sdílení rodin

říjen 2010 - březen 2011 54 000 25 500 4 000
inzerce a propagace, služby grafika, služby 
externích lektorů

38 Dům kultury Liberec
Vánoční koncert skupiny 
Čechomor s hostem Ewou 
Farnou

3.12.2010 180 000 50 000 0 honoráře

39 Dům kultury Liberec Mikulášská besídka 5.12.2010 70 000 25 000 10 000 honoráře
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Účel dotaceČ. Žadatel Název akce Termín akce

40

Sdružení rodičů, přátel 
školy a studentů při 
Gymnáziu a Střední 
odborné škole 
pedagogické

Národnostní menšiny v 
současné literatuře - soutěž 
studentů středních škol na 
základě četby

říjen 2010 - březen 2011 33 000 23 000 0
nákup jednotlivých titulů, tonery do kopírky a 
tiskárny, papíry do tiskárny, výtvarný materiál pro 
přípravu plakátů a publikace, odměny pro vítěze

41 Osobní asistence pro život 
o. p. s.

Mimořádné kulturní akce - 
kuželky leden 2011 35 500 25 500 0

zajištění přepravy vozíčkářů, kancelářské potřeby, 
letáky, odměny - ceny, diplomy, osobní ochranné 
pomůcky, školení, pronájem prostor, instruktor

42 Osobní asistence pro život 
o. p. s.

Mimořádné kulturní akce - 
střelba březen 2011 41 500 31 500 0

zajištění přepravy vozíčkářů, kancelářské potřeby, 
letáky, odměny - ceny, diplomy, náboje, zapůjčení 
zbraní, osobní ochranné pomůcky, školení, 
pronájem prostor, rozhodčí - trenér

43 Roman Dobeš Fotojatka - ozvěny festivalu 
tvůrčí fotografie únor 2011 20 000 15 000 8 000 pronájem prezentace "Fotojatka", pronájem sálu, 

výroba a výlep plakátů

44 Jarmila Levko Večer s Karlem Krylem 5.12.2010 33 000 23 000 12 000 honoráře (písničkář, herec, kapela Zuíla, příprava 
DVD), letáčky , plakáty, ozvučení

45

RNDr. Klára Císařová,         
Ph. D.                                   
přeřazeno z Fondu pro 
podporu a rozvoj 
vzdělávání

Den s Karlem Krylem + 
doprovodný kulturní večer 
na půdě Technické 
university v Liberci

4.12.2010 (+/- 14 dnů) 56 000 26 000 0

příprava a realizace přednášek a seminářů, 
realizace webu a pořízení záznamů, studijní 
materiály k dispozici účastníkům, občerstvení pro 
významné hosty

46 Sdružení TULIPAN týden s TULIPANem III. 22. - 26.11.2010 63 000 8 000 6 000 výtvarný materiál (workshopy), pronájem prostor

47 Kulturní služby Liberec Jazzové vánoce 2010 prosinec 2010 83 000 60 000 20 000 honoráře, zvuková technika, grafický návrh a 
výroba plakátů, výlep plakátů

48
Sdružení studentů, rodičů 
a přátel školy při Gymnáziu 
a SOŠ pedagogické

Cesty ke kořenům 
estetických projevů lidstva podzim 2010 37 300 37 300 0 koberec, Orffův instrumentář - hudební nástroje, 

audio-vizuální technika

49 UA Štěpánka Prýmková Space4Music říjen 2010 - březen 2011 54 000 35 000 18 000 tisk a výlep plakátů, zvuk

50 Mgr. Štěpánka Kašparová - 
Kulturní agentura Štěk Worldexperiment XI. říjen 2010 - březen 2011 90 000 65 000 0

propagace (tisk plakátů a letáků), pronájem prostor, 
technické zabezpečení, pronájem zvukového a 
osvětlovacího zařízení, výlep plakátů, propagace v 
kulturních přehledech, grafické práce, grafická 
příprava tiskovin, zabezpečení a zajištění 
webových stránek, honoráře účinkujícím, autorské 
honoráře
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

51 Jaroslava Kašparová
Viktoriánské korzety a 
negligee

říjen 2010 134 500 35 000 12 000
honorář modelů, grafický návrh, propagace, 
scénografie, scénografická realizace

Žádosti doru čené po datu uzáv ěrky - SML doru čeno 1.9.2010:

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

5.2.2011 70 700 34 000 neprojednáno
účinkující (hudba, zvuk), honorář hostů, propagační 
materiály, informační a osvětové materiály, 
propagace - plakátovací plochy, pronájem sálu

CELKEM 4 104 314 1 687 950 518 700

4 104 314 Kč
1 687 950 Kč

51
Počet žádostí po uzávěrce 1
Počet žadatelů 44

2 100 000 Kč 825 000 Kč
Zůstatek z roku 2009 16 461 Kč 110 500 Kč

42 650 Kč 704 000 Kč
2 159 111 Kč 519 611 Kč

CELKEM 2 159 111 Kč

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

Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací ve 
3. kole 2010

v 1. kole 2010 rozděleno

ve 2. kole 2010 rozděleno
CELKEM
Vratky v roce 2010 k 31.8.2010

k dispozici pro 3. kolo 2010

518 700 Kč

Náklady projektů

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF
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Příloha č. 3 

  

 

Z á p i s   č. 4/2010 
z jednání Správní rady kulturního fondu konaného dne 6. září 2010  

v budově liberecké radnice 
 
Přítomni: Mgr. A. Čvančara, Ing. O. Červinka,  E. Bartoschová, L. Příhoda  
Omluveni: M. Sepp, P. Preisler, M. Dufek  
  
Třetí řádné kolo dotací z kulturního fondu v roce 2010 
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.  
   
Statutární město Liberec vyhlásilo v červnu 2010 poslední (třetí řádné) kolo dotací z kulturního fondu na akce 
konané v období od 1. října 2010 do 31. března 2011 s termínem uzávěrky příjmu žádostí 31. srpna 2010 do 16:00 
hodin. Žadateli bylo podáno celkem 52 žádostí na předepsaných formulářích kulturního fondu, z toho jedna žádost 
byla doručena po termínu uzávěrky, jedna žádost byla přeřazena z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání a jedna 
žádost byla přeřazena ze 2. kola 2010 k projednání ve 3. kole 2010.  
Celkem bylo doručeno 52 žádostí 44 žadateli. Finanční požadavky žadatelů o dotace z kulturního fondu činily 
celkem 1,662.950,- 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, kterým nebyla přidělena dotace  
Správní rada o každé žádosti hlasovala jednotlivě takto:  

• 1 žádost (č. 52) nebyla projednána z důvodu podání žádosti po termínu  
• 12 žádostem (č. 9, 12, 13, 15, 16, 38, 40-42, 45, 48 a 50) nebyla navržena žádná dotace.  

                         
  Žádosti, kterým byla přidělena dotace  

• 39 žádostem (č. 1 – 8, 10, 11, 14, 17 – 37, 39, 43, 44, 46, 47, 49 a 51 ) správní rada navrhla a odhlasovala 
dotaci ve výši uvedené v tabulce.  

   
Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 3. řádné kolo v roce 2010 
v celkové výši 518.700,- Kč (příloha č. 1) a předloženy Radě města Liberec k odsouhlasení. 
 
Rekapitulace rozpočtu kulturního fondu pro rok 2010 
 
Finanční prostředky k dispozici  (v Kč):   Rozděleno   (v Kč): 

• schválený rozpočet pro r. 2010 2,100.000  v 1. kole 2010  825.000 
• zůstatek z roku 2009       16.461  v mimoř. kole 2010 110.500 
• vratky dotací v roce 2010      42.650  ve 2. kole 2010  704.000 

 Celkem:   2,159.111  ve 3. kole 2010  518.700 
        Celkem:           2,158.200 
Rozdíl cca ve výši 911,- Kč zůstane na účtu kulturního fondu po rozdělení dotací ve všech 4 kolech roku 2010.  
   
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé o dotace písemně vyrozuměni 
o výši přidělené dotace či nepřidělení žádné dotace.  

Přílohy 
č. 1 – Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 3. řádné kolo 2010    
č. 2 – Základní pravidla pro přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec   
č. 3 – Písemné žádosti Kalendáře Liberecka, spol. s.r.o. a Mgr. Štěpánky Kašparové                         
 
V Liberci 6. září 2010 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
                 tajemnice SRKF 

Mgr. Alois Čvančara v. r.  
předseda SRKF 
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