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návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML v rámci 1. kola 2011 v celko-
vé výši 620.250,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 
 
 
a  u k l á d á 
 
Bc . Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora,  
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a roz-
voj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
 
                                                                                                               T : neprodleně 
 
 
 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statu-
tárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv 
mezi Statutárním městem Liberec a žadateli 
 
                                                                                                               T : duben 2011 
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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.  
 
V lednu 2011 vyhlásilo Statutární město Liberec  1. kolo žádostí o dotaci z Fondu pro podpo-
ru a rozvoj vzdělávání SML na akce konané v období od 1. března 2011 do 30. září 2011 
s termínem uzávěrky příjmu žádostí 31. ledna 2011 do 17.00 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 58 žádostí o dotaci.  
 
V rámci 1. kola roku 2011 bylo přijato celkem  58 žádostí.  
Požadavky uchazečů o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML činily celkem 
1.985.705,- Kč (viz příloha č. 1 – tabulka žádostí). 
 
Správní rada hlasovala o každé žádosti zvlášť. 

 

Vyřazené žádosti 

8 žádostí ( č. 27 – 31, 37 – 38, 52) bylo vyřazeno z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnu-
tí dotace -  žadatelé (Dům dětí a mládeže Větrník, p.o., Základní škola a Mateřská škola pro 
tělesně postižené, Lužická 920/7, Základní škola Liberec, Křížanská 80) v předchozím období 
nedodrželi stanovené smluvní podmínky  a byla jim stanovena sankce v podobě neposkytnutí 
dotace z žádného účelového fondu města po dobu následujících 24 měsíců.  

    

Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace  

18 žádostem nebyla navržena žádná dotace (žádosti č. 5, 14, 16-18, 20, 24, 25, 35, 39, 44, 45, 
48, 50, 51, 53, 55, 58).  

 

Žádosti, kterým byla přidělena dotace 
Správní rada navrhla následujícím 32 žádostem (žádosti č.1-4, 6-13, 15, 19, 21-23, 26, 32-34, 
36,40-43, 46, 47, 49, 54, 56, 57) dotaci v požadované výši, případně dotaci adekvátně kráce-
nou. 
 
Správní rada fondu se na svém 1. jednání dne 10. února 2011 zabývala všemi doručenými 
žádostmi  dle schválených kritérií (příloha č. 3). Po projednání žádostí  a výše požadovaných 
dotací předložila Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML návrh na přiděle-
ní dotací v 1. kole 2011 v celkové výši 620.250,- Kč k odsouhlasení Radě města Liberec a 
následně ke schválení Zastupitelstvu 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 z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec. 
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Přílohy : č. 1     Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML   
                           – 1. kolo  2011 

             č. 2    Zápis č. 1/2011 z jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělává-
ní SML ze dne  10. února 2011 

             č. 3    Základní pravidla pro přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělá-
vání Statutárního města Liberec 

 

 



 1 

                 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání -  I. kolo 2011          
 
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 
 

Podještědské 
gymnázium, s.r.o., 
Liberec 
 

Luštěniny - školní 
studentský občasník 

5/ 13.340,- 12.240,- 7.240,- 5.000,- Tisk a vazba 

2 
  

Podještědské 
gymnázium, s.r.o., 
Liberec 
 

Divadelní soubor 
STOPA 

1/,2/,4/ 47.040,- 24.040,- 5.000,- 19.040,- Pronájem Malého divadla 

3 Mateřská škola 
„Korálek“, Aloisina 
výšina 645/55, Liberec 

Kdo si hraje, nezlobí 4/ 7.000,- 7.000,- - 7.000,- Keramický materiál 

4 Mateřská škola 
„Korálek“, Aloisina 
výšina 645/55, Liberec 

Němčina se 
Sluníčkem 

2/ 23.200,- 23.200,- 6.000,- 17.200,- Lektorné 

5 Mateřská škola 
„Korálek“, Aloisina 
výšina 645/55, Liberec 

Hrajeme si 
s angličtinou – Come 
and play 

2/ 23.200,- 23.200,- 23.200,- 0,- Výukový materiál-
literatura, učebnice, CD. 
Lektorné 

6 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Letem světem 
populární hudby 

2/ 
 

7.500,- 7.500,- - 7.500,- Honoráře 
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7 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Rok s Václavem 
Čtvrtkem a Radkem 
Pilařem 

2/ 12.800,- 10.000,- 3.000,- 7.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby, materiál na 
výrobu masek,honoráře 
lektorům 

8 Mateřská škola, 
Liberec, Klášterní 
466/4 

Rozvoj dětí 
předškolního věku 
s očními vadami 
 

2/ 25.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- Didaktické učební 
pomůcky, hry, dotekové a 
magnetické tabulky, 
knížky a encyklopedie 
 

9 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Rakousko a české 
země/Československo 
v minulosti  

2/ 4.000,- 4.000,- - 4.000,- Honoráře 

10 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Neotesánek, aneb 
dětská etiketa hravě 

2/ 5.000,- 5.000,- 700,- 4.300,- Papírenské a výtvarné 
potřeby, honoráře 

11 Základní škola 
s rozšířenou výukou 
jazyků, Husova 
142/44, Liberec 

Česko – dánské 
střípky 

1/ 62.800,- 24.000,- 17.000,- 7.000,- Výtvarný, keramický a 
kancelářský 
materiál,suroviny 
na přípravu národních 
jídel 

12 Základní škola 
Liberec, Kaplického 
384 

Hrajeme si nejen 
spolu 

4/ 27.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- Výtvarný materiál na 
výrobu kulis, materiál na 
kostýmy a rekvizity 

13 Základní škola 
Liberec, Kaplického 
384 

Školní časopis – Náš 
Kapličák 

5/ 13.500,- 8.500,- 500,- 8.000,- Tisk časopisu 

14 Základní škola 
Liberec, Kaplického 
384 

O poklad černého psa 1/ 20.000,- 15.000,- 15.000,- 0,- Výtvarný,pracovní, 
textilní materiál a 
potřeby, galanterie, 
hodnotící materiál 
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15 Technická univerzita 
v Liberci, Studentská 
1402/2 

Studijní pobyt 
studentů EF TUL na 
univerzitě St.Gallen 
pod záštitou 
Kooperace St.Gallen - 
Liberec 

3/ 301.000,- 100.000,- 40.000,- 60.000,- Stipendium 

16 Střední zdravotnická 
škola a VOŠZ Liberec, 
Kostelní 9 

Den psychologie – 
ústřední kolo soutěže 

1/,2/,4/ 20.000,- 10.000,- 10.000,- 0,- Kancelářské potřeby, 
výroba diplomů a 
pamětních listů, pronájem 
sálu 
 

17 Grácie o.s., Bezová 
284, Liberec 

Z kuchyní našich 
prababiček 

1/,2/ 85.000,- 58.000,- 58.000,- 0,- Tisk 

18 Grácie o.s., Bezová 
284, Liberec 

Co je zdravé a co ne ? 1/ 123.700,- 73.700,- 73.700,- 0,- Grafická příprava 
podkladů, tisk, lektorné, 
fotodokumentace 
 

19 Rada rodičů a pěvecký 
sbor Výšinka při ZŠ 
Aloisina výšina 642 , 
Liberec 
 

Abeceda tvořivě 1/ 25.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- Materiálové náklady-
výtvarný, pracovní, 
keramický materiál a 
potřeby, galanterie 

20 Rada rodičů Základní 
škola Aloisina výšina 
642/51, Liberec  
 

Zábavné odpoledne s 
Ještídkem 

2/,4/ 58.500,- 50.500,- 50.500,- 0,- Výtvarné potřeby, dotisk 
pracovních sešitů, výroba 
plakátů a pozvánek 

21 Základní škola, 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Zájmové kroužky 
školní družiny 

4/ 50.000,- 50.000,- 33.000,- 17.000,- Materiál pro výtvarný a 
pracovní kroužek, pro 
kroužek tradičních 
lidových řemesel 
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22 Základní škola, 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Školní jarmark 
Základní školy 
Aloisina výšina 

4/ 36.000,- 34.000,- 14.000,- 20.000,- Výtvarný, pracovní 
keramický, kancelářský 
materiál a potřeby, 
pronájem stánků, 
ozvučení, honoráře, tisk  

23 Sdružení rodičů a 
přátel dětí školy při 
Základní škole 
Liberec, Lesní 14 

Království-úvodní 
vzdělávací a 
výchovný projekt 
žáků 1. ročníků 

1/,2/,4/,5/  122.300,- 97.500,- 81.500,- 16.000,- Materiál pro tvorbu 
portfolia,  výtvarné 
potřeby, galanterie 

24 Sdružení rodičů a 
přátel dětí školy při 
Základní šprokole 
Liberec, Lesní 14 

Letíme do vesmíru – 
čtyřměsíční 
vzdělávací a 
výchovný projekt 
žáků 5. ročníků 

1/,2/,4/,5/ 107.500,- 78.500,- 78.500,- 0,- Odměny pro děti,materiál 
pro tvorbu portfolia, 
výukové programy na 
PC,kancel. a 
papír.potřeby,výtvarné 
potřeby a galanterie, 
Encyklopedie,plakáty a 
nástěnné tabule, materiál 
pro hodnocení,materiál 
pro výrobu hodnotících 
odznaků, zpracování foto 
a video dokumentace  
 

25 Sdružení rodičů a 
přátel dětí školy při 
Základní škole 
Liberec, Lesní 14 

Začít spolu – Učíme 
se v centrech aktivit 

1/,2/,5/ 102.040,- 60.000,- 60.000,- 0,- Odměny pro 
děti,výtvarný, 
kancelářský  materiál a 
potřeby,galanterie, knihy, 
tisk 

26 Mateřská škola 
„Čtyřlístek“, Liberec, 
Tovačovského 166/27 

I malé ruce dokážou 
velké věci – výtvarné 
činnosti 
 

1/,4/ 20.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby 
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27 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Dívčí klub 4/ 15.000,- 15.000,- 15.000,- 0,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby 

28 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Muzikoterapie 4/ 25.000,- 25.000,- 25.000,- 0,- Lektorné, pronájem 
škol.prostor 

29 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Výchova prožitkem 4/ 100.000,- 100.000,- 100.000,- 0,- Lektorné, pronájem 
škol.prostor 

30 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Výtvarka trochu jinak 4/ 31.500,- 31.500,- 31.500,- 0,- Výtvarný a pracovní 
materiál a potřeby, 
pronájem spol.místnosti 

31 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Ostašovský jarmark 4/ 41.000,- 41.000,- 41.000,- 0,- Výtvarný, pracovní  
materiál a potřeby, euro 
clipy, pronájem 
stánků,ozvučení, 
pronájem hélia lahve, 
pronájem  kostýmů 

32 Základní umělecká 
škola Liberec, 
Frýdlantská 1359/1 
 

Jazzová dílna – 
jazzová přípravka 

3/ 106.000,- 37.500,- - 37.500,- Studijní poplatek 

33 Základní umělecká 
škola Liberec, 
Frýdlantská 1359/1 
 

Taneční večer 2/ 103.000,- 77.000,- 2.000,- 75.000,- Materiál na výrobu kulis 
a kostýmů, pronájem 
Šaldova divadla včetně 
techniky  

34 Základní škola a 
Mateřská škola 
Liberec, Barvířská 
38/6 

Liberec – město, ve 
kterém žiju 

1/ 32.800,- 32.800,- 23.800,- 9.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby, desky na 
portfolio, vazba 

35 Základní škola a 
Mateřská škola 
Liberec, Barvířská 
38/6 

Rozloučení s 
předškoláky 

3/ 5.700,- 5.700,- 5.700,- 0,- Knihy,CD,diplomy 
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36 Základní škola a 
Mateřská škola 
Liberec, Barvířská 
38/6 

Indiánské léto 1/ 7.610,- 6.610,- 500,- 6110,- Výtvarný, kancelářský 
materiál a potřeby 

37 Základní škola a 
Mateřská škola pro 
tělesně postižené, 
Liberec, Lužická 
920/7 

Jme šikovní 
výtvarníci II 

1/ 10.000,- 10.000,- 10.000,- 0,- Výtvarný materiál a 
potřeby 

38 Základní škola a 
Mateřská škola pro 
tělesně postižené, 
Liberec, Lužická 
920/7 

Duhový most III 1/ 58.200,- 30.000,- 30.000,- 0,- Ubytování 

39 Technická univerzita 
v Liberci, Studentská 
2, Liberec 

Identita města – 
euroregionální 
seminář pro studenty 
vysokých škol v ERN 

2/ 10.000,- 8.500,- 8.500,- 0,- Tlumočník PJ a NJ, 
Lektorné, vstupné 
 

40 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 
 

Multimediální 
program „Příběhy 
z jiných zemí“ 

2/ 10.000,- 10.000,- - 10.000,- Honoráře 

41 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Literární soutěž  
„Nisa-řeka, která nás 
spojuje“  

1/ 21.000,- 17.000,- 12.000,- 5.000,- Honoráře 

42 AGAPE  Sdružení pro 
podporu a rozvoj 
aktivit dětí ZŠ Starý 
Harcov, Revírní 84, 
Liberec 

Jarní dílny 2011 4/ 15.328,- 14.600,- 1.000,- 13.600,- Lektorné,  
materiál na dílny : 
malování hedvábí, 
pečení, pletení pomlázek, 
kovářství, proutěné 
ošatky, barvení vajec 
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43 Středoškolský klub 
ASK ČR při 
Gymnáziu F.X.Šaldy, 
Partyzánská 530/3, 
Liberec 

HIV – cesty 
komunikace 
(Hudebně-
Informaticko-
Výtvarný 
multimediální projekt) 
 

1/,2/,4/ 90.000,- 35.000,- 10.000,- 25.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby, pronájem 
techniky, pronájem 
prostor a střižny 

44 MAJÁK o.p.s., 
Konopná 776, Liberec 

Společně proti 
kouření 

1/ 167.500,- 43.500,- 43.500,- 0,- Mzdy, lektorné, 
kancelářský materiál, 
pronájem aparatury a 
osvětlovací 
techniky,zpracování 
grafiky, tisk letáků 

45 Technická univerzita 
v Liberci, Studentská 
2,  Liberec 

Lidská bytost versus 
simulátory 

2/ 140.000,- 70.000,- 70.000,- 0,- Tisk programu, osvědčení 
a sborníku,  
pronájem prostor, 
technické zabezpečení, 
DPP a ubytování 
 

46 Mgr. Romana 
Kalenská 

Tančírna 2011 : 
„Z pohádky do 
pohádky aneb Bylo, 
nebylo…“ 
 

4/ 30.000,- 30.000,- 10.000,- 20.000,- Pronájem Malého divadla 

47 LOS – Liberecká 
občanská společnost 
o.s., Na pískovně 669, 
Liberec 

ART proŽITek 2/ 55.000,- 32.000,- 5.000,- 27.000,- Lektorné, 
honoráře,výtvarný, 
materiál a potřeby, 
materiál k instalaci 
výstavy, 
tisk fotografií na výstavu 
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48 LOS – Liberecká 
občanská společnost 
o.s., Na pískovně 669, 
Liberec 

Kampaň Rozjeď to ! 
na Liberecku 

2/ 189.500,- 15.000,- 15.000,- 0,- Lektorné, honoráře, 
příprava podkladů a 
publikace, účetnictví, 
koordinace projektu vč. 
správy webu, 
kancelářské potřeby, 
tisk,pronájem 

49 Amos o.s., 
Růžodolská 118/26, 
Liberec 

Párty paní Láryfáry 4/ 210.700,- 148.500,- 73.500,- 75.000,- Mater.náklady: 
výtvarný, keramický, 
pracovní, 
kancelářský materiál a 
potřeby,  galanterie,   
nemater.náklady: 
pronájem tanečního sálu, 
zvukové techniky 

50 Centrum 
Generace,o.s., 
Palachova 504/7, 
Liberec 

Výchovný program 
v MC Krteček 

1/ 367.000,- 15.000,- 15.000,- 0,- Výtvarný, keramický  
materiál a 
potřeby,suroviny na 
pečení,hudební a cvičební 
nástroje a pomůcky 
 

51 Centrum 
Generace,o.s., 
Palachova 504/7, 
Liberec 

Volnočasové aktivity 
pro děti 

4/ 242.000,- 10.000,- 10.000,- 0,- Výtvarný, keramický, 
kancelářský  materiál a 
potřeby,suroviny na 
pečení,hudební a cvičební 
nástroje a pomůcky 
 

52 Dům dětí a mládeže 
Větrník, p.o., Riegrova 
16, Liberec 

Rekonstrukce 
chovatelen 
ZOOkroužků 
 

4/ 28.000,- 20.000,- 20.000,- 0,- Terária a jejich vybavení 
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53 Agora CE, o.p.s., Petra 
Rezka 12, Praha 

Studentská Agora – 
Cestou do parlamentu 

1/,2/ 648.700,- 49.200,- 49.200,- 0,- Mzdové náklady,ceny pro 
soutěžící, projektový 
manažer,moderátoři 

54 Rodinné centrum 
Žirafa, Boženy 
Němcové 54/9, 
Liberec  

Objevujeme svět 
kolem nás 

4/ 225.500,- 70.000,- 35.000,- 35.000,- Výtvarný, kancelářský 
materiál a potřeby,látky, 
honoráře, lektorné, 
pronájem sálu včetně 
aparatury 

55 Delfíno,  
Matoušova 48, Liberec 

Tvorba metodických 
materiálů pro 
vzdělávací programy 
MŠ a 1. stupeň ZŠ  
 

5/ 33.415,- 29.415,- 29.415,- 0,- Materiál na výrobu 
maňáska, papírový box, 
tisk, vazba, šití, grafické 
práce 

56 Sbor dobrovolných 
hasičů Pilínkov, 
Puškinova 136, 
Liberec 
 

Pilínkovský Plamen 4/ 5.000,- 5.000,- 2.000,- 3.000,- Výtvarný, kancelářský, 
keramický materiál a 
potřeby 

57 Filmový klub Liberec, 
Chrastavská 273/30, 
Liberec 

Natoč si vlastní film – 
mediální výchova 
formou praktických 
workshopů 

2/,4/ 57.500,- 45.000,- 5.000,- 40.000,- Lektorné, materiál na 
výrobu rekvizit a 
kostýmů, pronájem 
steadicamu a kamerového 
jeřábu 

58 Kulturní služby 
Liberec, s.r.o., Lidové 
sady 425/1, Liberec 

Cyklus Lidové sady 
dětem 

1/ 167.000,- 50.000,- 50.000,- 0,- Honoráře 

  
Celkem / Kč 

   
4.591.473,- 

 
1.985.705,- 

 

  
620.250,- 

 

 
 



Zápis č. 1/2011  
z jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání  

Statutárního města Liberec  
dne 10. února 2011 

 
Přítomni: Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., Ilona Soukupová, Mgr, Stanislav Cvrček, 
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Radka Kyzlíková, Bc. Dana Halberstadtová,  
Nepřítomna: Mgr. Dana Lysáková  
 
 
Tajemnice fondu zahájila jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML 
(FPRV SML) a seznámila přítomné členy s programem 1. jednání. Členové správní rady navržený 
program jednohlasně odsouhlasili. 
 
Program:  
 
 
1. Volba předsedy Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML 
 
Členové Správní rady FPRV SML navrhli do funkce předsedy správní rady Doc. PhDr. Davida 
Václavíka, Ph.D. Následným hlasováním zvolili předsedu všemi 5 hlasy.  
 
 
2. Projednání žádostí 1. kola roku 2011 
  
V lednu 2011 vyhlásilo Statutární město Liberec 1. kolo žádostí o dotace z Fondu pro podporu 
a rozvoj vzdělávání SML na akce konané v období od 1. března do 30. září 2011 s termínem 
uzávěrky příjmu žádostí 31. ledna 2011 do 17 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 FPRV SML bylo doručeno celkem 58 žádostí.    
 
V rámci 1. kola roku 2011 bylo přijato celkem 58 žádostí. Požadavky žadatelů o dotaci z FPRV 
SML činily celkem 1.985.705,- Kč. 
 
Správní rada FPRV SML se na svém 1. jednání dne 10. února 2011 zabývala všemi doručenými 
žádostmi v souladu se Statutem Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML a dle schválených 
kritérií.      
 
Schválené finanční prostředky  FPRV SML k rozdělení pro rok 2011 činí 1.305.000,-Kč.  
   
Správní rada o každé žádosti hlasovala jednotlivě takto:    
 
Vyřazené žádosti 
 
8 žádostí ( č. 27 – 31, 37 – 38, 52) bylo vyřazeno z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí 
dotace -  žadatelé Dům dětí a mládeže Větrník, p.o., Základní škola a Mateřská škola pro tělesně 
postižené, Lužická 920/7, Základní škola Liberec, Křížanská 80 v předchozím období nedodrželi 
stanovené smluvní podmínky  a byla jim stanovena sankce neposkytnout dotaci z žádného 
účelového fondu města po dobu následujících 24 měsíců.  



    
 
Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace  
 
18 žádostem nebyla navržena žádná dotace (žádosti č. 5, 14, 16-18, 20, 24, 25, 35, 39, 44, 45, 48, 
50, 51, 53, 55, 58).  
 
 
Žádosti, kterým byla přidělena dotace 
 
Správní rada navrhla následujícím 32 žádostem (žádosti č.1-4, 6-13, 15, 19, 21-23, 26, 32-34, 
36,40-43, 46, 47, 49, 54, 56, 57) dotaci v požadované výši, případně dotaci adekvátně krácenou. 
 
Při hlasování o žádostech č. 1 a 2 „Luštěniny – školní studentský občasník“ a „Divadelní soubor 
STOPA“ (předkladatel Podještědské gymnázium, s.r.o.) Mgr. Stanislav Cvrček (jednatel 
Podještědského gymnázia, s.r.o.) nehlasoval. 
   
Po projednání žádostí a výše požadovaných dotací předkládá Správní rada Fondu pro podporu 
a rozvoj vzdělávání SML návrh na přidělení dotací v 1. kole 2011 v celkové výši 620.250,-Kč 
k odsouhlasení Radě města Liberec a následně ke schválení Zastupitelstvu města Liberec (tabulka 
žadatelů v příloze). 
 
 
3.  Projednání žádosti občanského sdružení Romský život, o.s.  o přehodnocení 
stanoviska k vrácení poskytnuté finanční dotace   
 
Na základě usnesení ZM č. 44/10 ze dne 25. února 2010 byla občanskému sdružení Romský 
život o.s. poskytnuta finanční dotace ve výši 27.900,-Kč na akci „Romská taneční a vokálně 
instrumentální skupina“. Smluvní strany uzavřely dne 21. dubna 2010 Smlouvu o poskytnutí 
dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML č. 9/10/0118. Z důvodu nedodržení 
stanovených smluvních podmínek ze strany příjemce, Romského života, o.s., odstoupil 
poskytovatel dotace, Statutární město Liberec, od výše uvedené smlouvy a vyzval dne  
23. listopadu 2010 PhDr. D. Kotlára, předsedu občanského sdružení Romský život, o.s.  
k vrácení poskytnuté finanční dotace ve výši 27.900,-Kč zpět na účet poskytovatele. Dne 
6. prosince 2010 požádal písemně PhDr. D. Kotlár o přehodnocení stanoviska k vrácení 
poskytnuté dotace. Odbor školství, kultury a sportu vzal žádost PhDr. D. Kotlára na vědomí 
a postoupil ji k vyjádření Správní radě FPRV SML. Po projednání a odhlasování navrhuje Správní 
rada FPRV SML nepožadovat po příjemci dotace vrácení finanční částky ve výši 27.900,-Kč za 
pozdní předložení vyúčtování. Správní rada pouze navrhuje  uložit občanskému sdružení Romský 
život, o.s. sankci v podobě vyřazení všech žádostí z FPRV SML do konce roku 2012. Tento 
návrh bude předložen ke schválení Radě města Liberec dne 14. února 2011.    
    
 
 
 
V Liberci dne: 10. února 2011 
 
Zapsala:  
 
Zuzana Jadrná                
tajemnice SR FPRV                



 
Ověřil: 
 
Doc.PhDr. David Václavík, Ph.D. 
předseda správní rady, v.r. 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Prezenční listina ze dne 10. 2. 2011 
Návrh Správní rady  Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 1. kolo 2011 
Žádost občanského sdružení Romský život, o.s. ze dne 6.12.2010 o přehodnocení stanoviska  





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. 

 

 

  

 


