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L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML        
pro 3. kolo 2011 

 

 

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 15. RM dne 20. 9. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Kamil Jan Svoboda v.r., náměstek primátorky   

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního měs-
ta Liberec pro 3. kolo roku 2011 v celkové výši 659.700 Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 
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a   u k l á d á  

 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 

 

a)  zajistit seznámení všech žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu ve 3. kole 
 roku 2011 s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

T: neprodleně 

 

b)  zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z kulturního fondu včetně proplacení 
 schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli. 

T: prosinec 2011 
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Důvodová zpráva 
 

Projednané žádosti o dotace z kulturního fondu SML ve 3. kole 2011 
 
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 2011 byly 
schváleny ve výši 1.890.000 Kč usnesením ZM č. 238/10 ze dne 22. 12. 2010.  
V prvním kole 2011 bylo rozděleno celkem 800.000 Kč, ve druhém kole 2011 bylo rozděleno 
545.000 Kč.  Finanční prostředky pro třetí kolo 2011 v celkové výši 666.323 Kč se skládaly 
ze zůstatku roku 2011 (77.163 Kč), vrácených dotací v průběhu roku 2011 (44.160 Kč) a 
z nerozdělených prostředků kulturního fondu pro rok 2011 (545.000 Kč). 
 
Statutární město Liberec vyhlásilo v letních měsících roku 2011 třetí kolo pro poskytnutí do-
tací z kulturního fondu s termínem uzávěrky příjmu žádostí 31. srpna 2011 do 17:00 hodin na 
akce zahájené v období od 1. října 2011 do 31. března 2012. Všechny žádosti byly odevzdány 
na předepsaných formulářích. Do termínu uzávěrky bylo podáno celkem 51 žádostí od 38 
žadatelů. Požadavky žadatelů o dotace z kulturního fondu činily celkem 1,545.000 Kč (přílo-
ha č. 1). 
 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání posuzovala jednotlivé žádosti o dotace 
z kulturního fondu v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování 
základních pravidel pro rok 2011 (příloha č. 2) a o každé žádosti hlasovala jednotlivě. 
 
Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace: 
8 žádostem (1, 16, 18, 30, 31, 37, 39, 49) nebyla navržena žádná dotace. Všichni hlasovali 
PRO nepřidělení dotace – viz příloha č. 1. 
   
Žádosti, kterým byla přidělena dotace:  
43 žádostem (2 – 15, 17, 19 – 29, 32 – 36, 38, 40 – 48, 50 – 51) správní rada navrhla a odhla-
sovala všemi hlasy PRO dotaci ve výši uvedené v příloze č. 1.  
   
Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 3. vy-
hlášené kolo v roce 2011 v celkové výši 659.700 Kč. Tento návrh bude předložen Radě města 
Liberec k doporučení a Zastupitelstvu města Liberec ke schválení (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. kolo 2011                                                  

č. 2 – Základní pravidla pro přidělení dotací z Kulturního fondu SML 

č. 3 – Zápis č. 3/2011 z jednání Správní rady kulturního fondu konaného dne 12. 9. 2011  

 

 



Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1 Adéla Vedralová kniha "Nancy Storace"
listopad 2011 - únor 
2012

69 935 40 000 0 tisk a editace knihy

2 Jiří Janáček

kniha "Kašpárkoviny" - 
pohádky na motivy 
loutkových her Jaroslava 
Průchy

prosinec 2011 37 000 23 000 23 000 tisk a vazba včetně papíru, předtiskové práce

3
Květa Vinklátová, 
Nakladatelství KHNIHY 
555 Liberec

obrazová publikace "Ještěd, 
fenomén sportů"

prosinec 2011 347 000 40 000 30 000 tisk publikace

4
Boveraclub, občanské 
sdružení

Liberecké tramvaje - soubor 
pohlednic (2. série)

prosinec 2011 30 000 15 000 5 000 tisk propagačních materiálů

5
Roman Karpaš - 
Nakladatelství RK

kniha "Jizerské hory na 
starých diapozitivech"

říjen 2011 195 000 30 000 30 000 polygrafické zpracování (tisk)

6 Petr Svoboda Nahrání CD říjen 2011 - březen 2012 20 000 15 000 5 000 pronájem nahrávacího studia

7 Jiří Rozkovec

Nahrávání skladby v 
profesionálním studiu a 
natočení videoklipu kapely 
Fullcontact

říjen - listopad 2011 52 600 26 300 10 000
pronájem nahrávacího studia, pronájem filmové 
techniky, pronájem světelné techniky, střih a 
postprodukce

8 Tomáš Strádal
Muerto - Půlkacíř (nahrávání 
alba a mastering zvuku)

listopad 2011 38 933 28 000 5 000 pronájem studia (nahrávání, mastering), propagace

9
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Světlik - vydání jednoho 
čísla časopisu, který je 
vydáván KVK v Liberci ve 
spolupráci s Kruhem autorů 
Liberecka

říjen 2011 - únor 2012 
(tisk leden - únor 2012)

76 000 19 000 10 000 honoráře

10
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

cyklus pořadů "O Jizerských 
horách"

říjen 2011 - březen 2012 7 000 6 000 6 000 honoráře přednášejících

11
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Z pohádky do pohádky aneb 
hraní i čtení pro nejmenší

prosinec 2011 - březen 
2012

16 000 10 000 10 000 cena čtyř představení

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 3. kolo roku 2011                                                
na akce zahájené v období od 1. října 2011 do 31. b řezna 2012

(příjem žádostí do 31. srpna 2011 do 17:00 hodin)

Účel dotaceČ. Žadatel Název akce Termín akce
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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

12
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Památky kolem nás - cyklus 
přednášek pořádaných ve 
spolupráci s Národním 
památkovým ústavem

říjen 2011 - březen 2012 6 000 5 000 5 000 honoráře přednášejících

13
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Vánoce a Velikonoce v 
ruprechtické pobočce - 
cyklus akcí pro děti a 
dospělé

listopad 2011 - březen 
2012

7 000 6 000 4 500 honoráře

14
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Děti milují slova - cyklus 
aktivit pro děti realizovaný 
na 3 pobočkách KVK

listopad 2011 - březen 
2012

17 087 15 000 10 000
honoráře - besedy s autory, honoráře - literární 
dílny

15
ZŠ Aloisina výšina - 
přeřazeno z 2. kola KF

Hudba - most mezi národy 
2011

únor - prosinec 2011 
(koncert listopad 2011)

341 750 60 000 30 000
pronájem koncertního sálu, ozvučení koncertu, 
instrumentální doprovod

16 ZŠ Aloisina výšina Hudba nezná hranice 2011
říjen - prosinec 2011 

(koncert listopad 2011)
243 000 40 000 0

pronájem koncertního sálu v Liberci, ozvučení 
koncertu, instrumentální doprovod

17 ZŠ Aloisina výšina
Divadlo - cesta k přátelství 
2011

říjen - prosinec 2011 
(představení listopad 

2011)
233 000 20 000 15 000

pronájem koncertního sálu v Liberci, ozvučení 
koncertu, instrumentální doprovod

18
Liberecká sportovní a 
tělovýchovná organizace o. 
s.

Vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců regionu Liberec 
za r. 2011

15.2.2012 60 000 40 000 0

moderátor, zpracování upoutávek, program, 
diplomy, poháry, květiny, drobné dárky, pronájmy 
prostor, práce zvukařů, šatny, parkovné, 
občerstvení, telefony, poštovné,  kopírování, tisky, 
pozvánky

19
Spolek ruprechtických 
sousedů

7. ruprechtické vánoční trhy 18.12.2011 7 500 5 500 5 500 tisk a výlep plakátů, stavba stánků

20
Náboženská obec Církve 
čs. husitské v Liberci

Doteky - plochy poznání říjen - prosinec 2011 67 540 35 000 15 000 honoráře (autorské + účinkující)

21
Unie českých pěveckých 
sborů

Vítání jara 2012 březen 2012 60 000 52 000 30 000
tisk plakátů a diplomů, tisk programů, pronájem 
Divadla F. X. Šaldy, ozvučení koncertu 

22 Člověk v tísni, o. p. s.
Jeden svět 2012 - festival 
dokumentárních filmů o 
lidských právech v Liberci

12. - 25.3.2012 150 000 50 000 30 000

zajištění promítacích práv, pronájem realizačních 
prostor, pronájem video a audio techniky, grafické 
práce, tisk propagačních materiálů, výlep plakátů, 
inzerce
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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

23 Filmový klub Liberec
autorský studentský film 
Nepolíbený

říjen 2011 - leden 2012 64 000 49 000 15 000

honoráře lektorům, A/V nosiče (kamerové pásky, 
D!VD, CD, …), kamerový materiál (kabely, redukce, 
…), pojištění zapůjčené techniky, propagační 
materiály a propagace slavnostní premiéry a 
dalších projekcí, pronájem profesionální filmové 
kamery, pronájem světel, pronájem steadicam

24 Rodinné centrum Žirafa Mikulášské divadlo 4.12.2011 20 000 11 000 5 000
nájemné sálu, pronájem aparatury, výroba a tisk 
pozvánek

25
Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí

Kulturní večery říjen 2011 - březen 2012 4 200 4 200 4 200 pronájem sálu

26 Kruh přátel Severáčku
Vánoční koncert Severáčku 
2011

18.12.2011 119 500 83 000 40 000
tisk a výlep plakátů, programy, zvukové 
zabezpečení, doprava praktikáblů, pronájem Domu 
kultury

27
Občanské sdružení 
Eurytmie

Vánoční koncert dětských 
sborů a souborů ZŠ a ZUŠ 
Jabloňová Liberec

11.12.2011 46 300 35 000 30 000 pronájem Divadla F. X. Šaldy

28
Klub přátel výtvarného 
umění - pobočka Liberec

Kulturně vzdělávací pořady 
v Experimentálním studiu v 
Liberci

prosinec 2011 - březen 
2012

12 500 7 500 7 500 honoráře lektorů, pronájem sálu a techniky

29
Dům kultury Liberec, spol. 
s r. o.

Cestopisná přednáška 
Václava Špillara

11. a 12.11.2011 50 000 20 000 10 000 honoráře 

30
Dům kultury Liberec, spol. 
s r. o.

Vánoční koncert skupiny 
Spirituál kvintet

20.12.2011 90 000 30 000 0 honoráře, propagace

31
Dům kultury Liberec, spol. 
s r. o.

Koncert Věry Špinarové 23.11.2011 130 000 45 000 0 honoráře, propagace

32
Dům kultury Liberec, spol. 
s r. o.

Koncert regionální skupiny 
Rammstein Mc

18.11.2011 80 000 30 000 10 000 honoráře 

33
Umělecká agentura 
Štěpánka Prýmková

Space4Music říjen 2011 - březen 2012 62 000 35 000 25 000 tisk a výlep plakátů, zvuk, honoráře

34
Sdružení studentů, rodičů 
a přátel školy při Gymnáziu 
F. X. Šaldy v Liberci

Jubilejní almanach - 20 let 
Cum decore

říjen 2011 21 000 8 000 8 000 sazba, grafický návrh, tisk

35
Sdružení studentů, rodičů 
a přátel školy při Gymnáziu 
F. X. Šaldy v Liberci

Jubilejní koncert - 20 let 
Cum decore

30.10.2011 64 000 29 500 25 000

propagace (pozvánky, programy, …), pronájem 
sálu, pronájem a doprava židlí, zvukař (zvuková 
nahrávka koncertu, kompilace dosud nahraných 
CD, výroba 50 ks CD), honorář umělcům

36 Petr Jirsák Letní Frozenfest 1.10.2011 69 000 48 000 16 000  zvuková technika, pronájem zahrady
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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

37
Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. org.

Kabinet fotografie - obnova 
stálé expozice

říjen - prosinec 2011 39 000 30 000 0

nátěr ploch + malířské potřeby, výměnné hliníkové 
rámy (výroba, kompletace, dodávka), centrální 
panel (výroba a potisk), materiál na úpravu čelní 
vitríny, zhotovení paspart, malířské práce

38
Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. org.

Nacistické koncentrační 
tábory na území dnešní 
České republiky

26.1. - 8.4.2012 25 741 20 000 20 000
textové panely (výroba, potisk, kompletace a 
dodávka)

39 Jaroslava Kašparová
módní přehlídka "Historie a 
krajkové spodní prádlo"

únor 2012 120 000 35 000 0
honoráře modelů, grafický návrh, propagace, 
scénografie (návrh scény), scénografická realizace

40
Sdružení ostašovských 
optimistů, o. s.

Maškarní dětský ples a 
Sousedský bačkůrkový bál

11. - 12.2.2012 21 100 18 000 8 000
propagace (papíry, výroba a tisk plakátů), hudební 
program

41 Cantemus
28.10. - koncert ke dni 
vzniku samostatného 
československého státu

28.10.2011 30 000 15 000 13 000
vstupenky, programy, pozvánky, plakáty, pořízení 
pamětního CD

42 Nadační fond Konopná Adventní tržnice nápadů 27.11.2011 25 900 16 900 6 000 pronájem prostor, výroba a tisk pozvánek 

43 Divokej Ir, taneční skupina Irská kultura pod Ještědem

říjen 2011 - březen 2012                                           
(ve 2. kole podpo řeno 

období červen - 
listopad 2011) 

56 500 19 000 19 000
účinkující (hudba, zvuk, …), propagační materiály, 
propagace - plakátovací plochy, pronájem sálů

44 Otevřené stránky o. s. Večery živé kultury říjen 2011 - březen 2012 101 000 68 200 5 000
honorář účinkujících, propagační materiály (plakáty, 
letáky), propagace - plakátovací plochy

45 Otevřené stránky o. s.
Nedělní pohádková 
odpoledne

říjen 2011 - březen 2012                                           
(ve 2. kole podpo řeno 

období červen - 
listopad 2011) 

50 500 39 000 10 000
honoráře účinkujících, propagační materiály 
(plakáty, letáky)

46
Rosex - volné liberecké 
vokální sdružení o. s.

Vánoční koncert 18.12.2011 49 000 23 000 20 000
honorář hostů a muzikantů, notový materiál, tisk 
plakátů, pronájem kostela, propagace, technické 
zajištění

47
Zoologická zahrada 
Liberec, přísp. org.

Taneční odpoledne říjen 2011 - březen 2012 70 000 40 000 20 000 zajištění programu, světelná a zvuková technika

48 Martin Buchar 4 roky LBCmusic.cz 19.11.2011 40 000 25 000 10 000 ozvučení akce 
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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

49 Modrý medvěd s. r. o.

Podpora organizátorů 
jednorázových kulturních 
akcí a akcí subjektů 
vlastněných nebo 
spoluvlastněných SML

1.10.2011 - 31.3.2012 283 400 94 900 0
publikování těchto položek: opakovaný článek, 
hlavní článek dne, banner v rubrice "kultura", 
banner na titulní straně portálu

50
Mgr. Štěpánka Kašparová - 
Kulturní agentura Štěk

Worldexperiment                                        
- 12. cyklus

1.10.2011 - 31.3.2012 80 000 60 000 37 000

tisk plakátů a letáků, grafické práce, příprava 
tiskovin, pronájem prostor, technické zabezpečení, 
pronájem zvukového a osvětlovacího zařízení, 
výlep plakátů, propagace v kulturních přehledech

51 Ondřej Pasulka Hip hop culture (is) open 29.10.2011 141 109 25 000 17 000 pronájem pódia, ozvučení

CELKEM 4 048 095 1 545 000 659 700

4 048 095 Kč
1 545 000 Kč

51
Počet žadatelů 38

1 890 000 Kč 800 000 Kč
77 163 Kč 545 000 Kč
44 160 Kč 666 323 Kč

2 011 323 Kč Celkem 2 011 323 Kč

659 700 Kč

Náklady projektů

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF

Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací ve 
3. kole 2011

ve 2. kole 2011 rozdělenoZůstatek z roku 2010
v 1. kole 2011 rozděleno

K dispozici pro 3. kolo 2011Vratky v průběhu roku 2011
Celkem

Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2011
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Příloha č. 2 

Základní pravidla pro rok 2011 

  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 2011 ………………………………s uzávěrkou 31. ledna 2011 
 
2. kolo  
- pro období od 1. června do 30. listopadu 2011 …………………………… s uzávěrkou 29. dubna 2011 
 
3. kolo  
- pro období od 1. října 2011 do 31. března 2012 …………………………... s uzávěrkou 31. srpna 2011 
 
 
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. 
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Z á p i s   č. 3/2011 
z jednání Správní rady kulturního fondu (SRKF) konaného dne 12. září 2011  

v budově liberecké radnice, zasedací místnosti č. 209 
 
Přítomni: L. Dušek, PhDr. E. Koudelková, S. Baťová, Mgr. J. Tauchman, L. Slánský                                                                          
Omluveni: K. Klikarová, Ing. O. Červinka  
Hosté:   Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky                                                                           
 
PROGRAM 
1/ Zahájení jednání 
2/ Pozvání Pavla Michala, jednatele Kalendáře Liberecka, na jednání správní rady kulturního fondu 
3/ Projednání žádosti Folklórního souboru Jizera  
4/ Projednání všech doručených žádostí o dotace z kulturního fondu ve 3. kole 2011 
 
1/ Zahájení jednání 
Předseda správní rady Ladislav Dušek uvítal všechny přítomné a konstatoval, že je správní rada usnášení 
schopná, 2 členové byli omluveni. Hostem správní rady byl Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky. 
Správní rada byla seznámena s programem, který byl poté schválen všemi přítomnými. 
 
2/ Pozvání Pavla Michala na jednání správní rady 
Pavel Michal, jednatel Kalendáře Liberecka, byl pozván předsedou správní rady na základě zmařeného 
hlasování PER ROLLAM členů správní rady na jednání za účelem doplnění informací k žádosti 
projednávající odklad vyúčtování dotace města (viz příloha č. 3).   
Kalendáři Liberecka byla poskytnuta dotace 20.000 Kč ve 2. kole 2010 na vydání průvodce Lužické a 
Žitavské hory. V době, kdy byla publikace zkompletována a připravena k tisku, došlo v ČR k bleskovým 
povodním (srpen 2010 i ve zmíněné lokalitě), a proto byl tisk průvodce odložen a text zrevidován 
vzhledem k zásadním změnám stavu krajiny (některé cyklostezky, turistické cesty i objekty zcela zmizely 
nebo byly zásadně poškozeny). Po základních opravách objektů a cest byly tyto změny zpětně promítnuty 
do průvodce za účelem jeho aktualizace a v současnosti je průvodce připraven opět k tisku. 
Vzhledem k tomu, že průvodce je specifická literatura, která klade důraz především na aktuálnost, jejíž 
platnost se pohybuje kolem 2 let, snažil se KL zahrnout do obsahu rovněž nové objevy v Hrádku nad 
Nisou (vykopávky). Průvodce by měl zahrnout oblast Hrádek nad Nisou – Zittau, za účelem propagace 
turistiky oběma směry.  
Po vysvětlujících informacích p. Pavla Michala správní rada odhlasovala všemi hlasy PRO vyhovět 
žádosti o odklad termínu vyúčtování s konečným datem 31. 12. 2011. 
 
3/ Projednání žádosti Folklórního souboru Jizera  
Správní rada byla seznámena s písemnou žádostí Dalibora Tuže, zástupce Folklórního souboru Jizera (viz 
příloha č. 4) o odpuštění sankcí vyplývajících z  pozdě předloženého vyúčtování poskytnuté dotace ve 
výši 20.000 Kč na realizaci kulturního večera u příležitosti trvání 25 let folklórního souboru Jizera. Akce 
se konala v Malém divadle DFXŠ. Příjemce dotace však uhradil vyfakturované služby na chybný účet a 
do nápravy uvedeného stavu došlo k výslednému zpoždění předložení vyúčtování dotace poskytovateli, 
Statutárnímu městu Liberec. 
Správní rada vzala uvedené skutečnosti na vědomí a odhlasovala všemi hlasy PRO vyhovět žádosti o 
odpuštění sankcí. 
 
4/ Projednání žádostí o dotace z kulturního fondu SML ve 3. kole 2011 
 
Statutární město Liberec vyhlásilo v letních měsících roku 2011 třetí kolo pro poskytnutí dotací 
z kulturního fondu s termínem uzávěrky příjmu žádostí 31. srpna 2011 do 17:00 hodin na akce zahájené 
v období od 1. října 2011 do 31. března 2012. Všechny žádosti byly odevzdány na předepsaných 
formulářích. Do termínu uzávěrky bylo podáno celkem 51 žádostí od 38 žadatelů. Požadavky žadatelů o 
dotace z kulturního fondu činily celkem 1,545.000 Kč (příloha č. 1). 
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Přerozdělovaná dotace kulturního fondu se skládala z finančních prostředků: 

• zůstatek kulturního fondu k 31. 12. 2010    77.163 Kč 
• vrácené dotace KF v průběhu roku 2010    44.160 Kč 
• prostředky kulturního fondu pro 3. kolo 2011             545.000 Kč 

 celkem                  666.323 Kč 
           
Správní rada kulturního fondu na svém jednání posuzovala jednotlivé žádosti o dotace z kulturního    
fondu v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních pravidel pro 
rok 2011 (příloha č. 2).  
   
Správní rada o každé žádosti hlasovala jednotlivě. 
 
Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace: 
8 žádostem (1, 16, 18, 30, 31, 37, 39, 49) nebyla navržena žádná dotace. Všichni hlasovali PRO 
nepřidělení dotace – viz příloha č. 1. 
   
Žádosti, kterým byla přidělena dotace:  
43 žádostem (2 – 15, 17, 19 – 29, 32 – 36, 38, 40 – 48, 50 – 51) správní rada navrhla a odhlasovala všemi 
hlasy PRO dotaci v konkrétní výši uvedené v příloze č. 1.  
   
Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 3. vyhlášené kolo 
v roce 2011 v celkové výši 659.700 Kč. Takto bude návrh předložen Radě města Liberec k doporučení a 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení (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. kolo 2011 
č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu v roce 2011   
č. 3 – Žádost o odklad termínu vydání průvodce Lužické a Žitavské hory 
č. 4 – Žádost o prominutí sankce vyplývající z pozdě dodaného vyúčtování Folklórního souboru Jizera 
                                               
 
 
 
 
 
 
V Liberci 12. září 2011 
 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
                 tajemnice SRKF 

Ladislav Dušek 
předseda SRKF 

 


