
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

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

Bod pořadu jednání:       

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 2.kolo 
roku 2011 

 

 

Zpracoval: Zuzana Jadrná, tajemnice Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu 

telefon: 48 524 3384 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: ve 14. RM dne 13.9.2011 

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     

 

 

 



 2 

 
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 2. kola 2011 v celko-
vé výši 655.250,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 
 
 
a  u k l á d á 
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 2. 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 : listopad 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 červnu 2011 vyhlásilo Statutární město Liberec  2. kolo žádostí o dotaci z Fondu pro pod-
poru a rozvoj vzdělávání SML na akce konané v období od 1. října 2011 do 29. února 2012  
s termínem uzávěrky příjmu žádostí dne 29. července 2011 do 14.00 hodin. Všechny žádosti 
byly odevzdány na předepsaných formulářích na odboru školství, kultury  a sportu nebo za-
slány poštou na adresu SML. V řádném termínu uzávěrky bylo přijato celkem 43 žádostí o 
dotaci a dodatečně jedna žádost po termínu uzávěrky (dne 18. srpna 2011) .  
 
V rámci 2. kola roku 2011 bylo přijato celkem  44 žádostí, z toho 1 žádost byla převedena 
z kulturního fondu.  
Požadavky uchazečů o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML činily celkem 
1.377.450,- Kč (viz příloha č. 1 – tabulka žádostí). 
 
Správní rada hlasovala o každé žádosti zvlášť. 

Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace  

12  žádostem nebyla navržena žádná dotace (žádosti č. 1, 2, 7, 12, 16, 21, 28, 32, 41- 44).  

Žádosti, kterým byla přidělena dotace 

Správní rada navrhla následujícím 32 žádostem (žádosti č. 3- 6, 8- 11, 13- 15, 17- 20, 22- 27, 
29- 31, 33- 40) dotaci v požadované výši, případně dotaci adekvátně krácenou. 

 
Správní rada fondu se na svém 2. jednání dne 29. srpna  2011 zabývala všemi doručenými 
žádostmi  dle schválených kritérií (příloha č. 2). Po projednání žádostí  a výše požadovaných 
dotací předkládá Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML návrh na přiděle-
ní dotací v 2. kole 2011 v celkové výši 655.250,- Kč k odsouhlasení Radě města Liberec. 
 
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace či zamítnutí jejich žádosti. S žadateli, jímž bude vyhově-
no zcela nebo částečně, budou sepsány Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec. 
 
 
 
Přílohy :  
1) Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML  – 2. kolo  2011 
2) Základní pravidla pro přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML 
3) Zápis č. 2/2011 z jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML ze dne      
    29. srpna 2011 
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                 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání -  II. kolo 2011            1. příloha 
 
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 
 

Nadační fond 
Gaudeamus 
Nerudova 7, Cheb 

Dějepisná soutěž 
studentů gymnázií 

1/ 952.000,- 10.000,- 10.000,- 0,- Knihy o historii  

2 
  

Osobní asistence – Pro 
život, o.p.s., Česká 
617, Liberec 

Estetická výchova dětí 
a mládeže 

1/ 
Převod 

z kulturního 
fondu 

176.300,- 135.900,- 135.900,- 0,- Lektorné, cestovní 
náklady, propagace, 
poštovné, odměny,  
nákup , výroba a záznam 
na CD a DVD,  
nákup mikrosestavy na 
CD a DVD,  
tisk a grafická příprava, 
pomůcky k hudební, 
výtvarné a dramatické 
činnosti, pronájem 
prostor, telefon, internet, 
občerstvení  

3 Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická 
Liberec, Kostelní 9 

Liberecké 
psychologické dny 

2/ 20.000,- 14.000,- 3.500,- 10.500,- Lektorné, kancelářské 
potřeby, tisk 
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4 Základní škola  
Švermova 114/38, 
Liberec 

Výtvarná a keramická 
dílna 

4/ 26.000,- 24.000,- 12.000,- 12.000,- Keramický, výtvarný 
materiál a potřeby, papír 

5 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec 

Země v ohrožení 1/,4/ 55.000,- 48.000,- 1.000,- 47.000,- Dohoda o proved.práce-
výtvarník, grafik. 
Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, látky, 
galanterie, barvy. 
Tisk  knihy  

6 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec 

Vánoční dílničky 4/ 23.500,- 19.500,- 8.500,- 11.000,- Lektorné.  
Materiál a pomůcky pro 
keramickou, výtvarnou, 
pekařskou a dřevařskou 
dílnu 
 

7 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec 

Vánoční akademie 4/ 18.000,- 14.000,- 14.000,- 0,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, textil 
a galanterie na výrobu 
kostýmů 

8 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec 

Školní časopis Náš 
Kapličák 

5/ 11.500,- 8.500,- - 8.500,- Kancelářské potřeby, tisk 
časopisu (černobílý i 
barevný) 

9 Rada rodičů při 
Základní škole 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Hlasové školení dětí 
koncertního sboru 

4/ 25.000,- 20.000,- - 20.000,- Vzdělávací kurz - hlasové 
školení  

10 Rada rodičů při 
Základní škole 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Poznáváme dějiny 
Evropy 

1/ 30.000,- 28.000,- 19.000,- 9.000,- Výtvarný, pracovní, 
keramický materiál a 
potřeby, galanterie 
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11 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Estetické a tvořivé 
kroužky školní 
družiny 

4/ 12.000,- 12.000,- 6.000,- 6.000,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
materiál na kroužek 
lidových řemesel 
 

12 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Třída s rozšířenou 
výukou estetických a 
tvořivých činností 

1/,2/ 50.000,- 40.000,- 40.000,- 0,- Výtvarný, pracovní, 
keramický materiál a 
potřeby, galanterie 

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

I malé ruce dokážou 
velké věci – výtvarné 
činnosti 

1/,4/ 20.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby 

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

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

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

Němčina se 
Sluníčkem 

2/ 20.250,- 20.250,- 3.000,- 17.250,- Lektorné  

16 Technická univerzita 
v Liberci, Studentská 
2, Liberec 

Informační materiál o 
studiu pro studenty 
středních škol 

5/ 25.000,- 20.000,- 20.000,- 0,- Tisk  

17 Technická univerzita 
v Liberci, Studentská 
2, Liberec 

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

3/ 301.000,- 100.000,- - 100.000,- stipendium 

18 SRPDŠ při Základní 
škole Lesní 14, 
Liberec 

Družina v pohybu – 
půlroční hra pro děti 
navštěvující školní 
družinu 

2/,5 76.000,- 50.000,- 30.000,- 20.000,- Papírenské zboží, 
eurodesky,šanony, látky, 
barvy, pracovní a 
keramický materiál 
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19 SRPDŠ při Základní 
škole Lesní 14, 
Liberec 

Česká republika – 
domov můj 

1/,2/,4/,5/ 51.850,- 27.000,- 11.000,- 16.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby, papírenské 
zboží, materiál na tvorbu 
portfolia 

20 SRPDŠ při Základní 
škole Lesní 14, 
Liberec 

Tvorba školního 
časopisu 

5/ 40.600,- 26.600,- 16.600,- 10.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby, materiál na 
kroužkovou vazbu, tisk 
černobílý a barevný 

21 SRPDŠ při Základní 
škole Lesní 14, 
Liberec 

Média tvořivě 1/,2/,4/ 125.400,- 50.000,- 50.000,- 0,- Výtvarný materiál a 
potřeby, foto a video 
materiál, barevný toner, 
tisk barevný 

22 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 
1362/1, Liberec 

Rakousko a české 
země/Československo 
v minulosti 

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

23 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 
1362/1, Liberec 

Knihovníci a přátelé 
knihovny cestují  

2/ 6.000,- 6.000,- - 6.000,- Honoráře 

24 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 
1362/1, Liberec 

Multimediální 
program „Příběhy 
z jiných zemí“ 

2/ 10.000,- 10.000,- - 10.000,- Lektorské honoráře 

25 Mateřská škola, 
Klášterní 466/4, 
Liberec  

Pevný krok 2/ 19.000,- 16.000,- - 16.000,- Balanční dráha 

26 Základní umělecká 
škola, Frýdlantská 
1359/19, Liberec  

Předvánoční koncert 
ZUŠ Liberec 

2/ 72.000,- 52.000,- - 52.000,- Pronájem Divadla 
F.X.Šaldy, 
Stěhování techniky a 
doprava 
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27 Základní umělecká 
škola, Frýdlantská 
1359/19, Liberec 

První koncert 2/,4/ 22.000,- 13.500,- - 13.500,- Pronájem sálu a židlí, 
stěhování a doprava 
praktikáblů  

28 Mateřská škola U 
Potůčku, Malodoubská 
239, Liberec 
 

Pod našima okny teče 
vodička I. 

1/ 41.000,- 30.000,- 30.000,- 0,- Dřeviny, ovocné keře a 
stromy  

29 Centrum Potůček, o.s. Šikovné ručičky pro 
rodiče a dětičky  

4/ 24.000,- 24.000,- 13.000,- 11.000,- Lektorné, výtvarný a 
pracovní materiál a 
potřeby 
 

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

Adventní dílny 2011 4/ 16.528,- 16.000,- - 16.000,- Lektorné, materiál a 
potřeby pro dílny-
malování na hedvábí, 
pečení perníků, výroba 
svíček, vánoční ozdoby, 
adventní věnce, vánoční 
přání  

31 Filmový klub Liberec, 
Chrastavská 273/30, 
Liberec 

Připrav, natoč a 
odvysílej vlastní 
televizní reportáž – 
mediální výchova 
formou praktických 
workshopů 
 

2/,4/ 52.500,- 41.000,- 14.000,- 27.000,- Honoráře lektorům 

32 Tomáš Vrbas Finanční gramotnost 
pro sociálně 
vyloučené 

2/ 135.000,- 70.000,- 70.000,- 0,- Kancelářské potřeby, 
papír, pronájem prostor 
(Exper.studia) včetně 
technického zajištění, 
honoráře  
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33 Amos o.s., 
Růžodolská 118/26, 
Liberec   

Proti proudu s 
Láryfáry 

4/ 196.250,- 135.500,- 55.500,- 80.000,- Materiálové náklady : 
Výtvarný,kancelářský, 
pracovní, keramický 
materiál a potřeby, 
suroviny na pečení, 
galanterie,látky. 
Nemateriál.náklady :  
Pronájem Expo sálu 
Babylon, pronájem 
zvukové a promítací 
techniky, pronájem 
prostor, dílen, tanečního 
sálu   
 

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

Rodičovství není nuda 4/ 338.700,- 85.300,- 40.300,- 45.000,- Materiálové náklady : 
výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
suroviny na pečení 
perníčků,látky a 
galanterie,kroužková 
vazba, kancel.potřeby,  
Nemater.náklady : 
Honorář, lektorné, 
pronájem sálu a aparatury  
  

35 DOCTRINA – 
základní škola, s.r.o., 
Na Perštýně 404/44, 
Liberec 

Spolupráce 
s Domovem seniorů 
Vratislavice nad 
Nisou 

4/ 70.000,- 20.000,- 5.000,- 15.000,- Dohoda o proved.práce-
nákup, výroba a vedení 
semináře, 
Keramický materiál a 
potřeby 
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36 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 
1362/1, Liberec 

Besedy se 
spisovatelkou Ivonou 
Březinovou 

2/ 3.000,- 3.000,- - 3.000,- Honorář 

37 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 
1362/1, Liberec 

Letem světem 
populární hudby 
2011-2012 

2/ 7.500,- 7.500,- - 7.500,- Honoráře 

38 Sdružení ostašovských 
optimistů, o.s., 
Šrámkova 6, Liberec 

Dívčí klub 4/ 15.000,- 15.000,- - 15.000,- Materiálové náklady na 
kroužky : korálkování, 
vyšívání, přáníčka, 
prostírání, twist art, 
patchworh, šperky z fimo 
hmoty, rámečky na foto. 
Korálkovací stav 4 ks 

39 Sdružení ostašovských 
optimistů, o.s., 
Šrámkova 6, Liberec 

Ostašovské Vánoce 4/ 30.500,- 30.500,- 15.500,- 15.000,- Vánoční dekorace, 
suroviny na pečení 
cukroví, výtvarný a 
pracovní materiál a 
potřeby. 
Pronájem plošiny na 
zdobení stromu, 
pronájem stánků, hudební 
zajištění koncertu 
 

40 Sdružení ostašovských 
optimistů, o.s., 
Šrámkova 6, Liberec 

Hudebně-dramatické 
hrátky 

4/ 28.500,- 28.500,- 13.500,- 15.000,- Metodické materiály, 
divadelní, hudeb. a 
dramatické hry, výtvarný 
a pracovní materiál a 
potřeby, materiál na 
kulisy a kostýmy. 
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Kopírování, půjčení 
kostýmů, hudební 
zajištění  

41 Sdružení ostašovských 
optimistů, o.s., 
Šrámkova 6, Liberec 

Výtvarka trochu jinak 4/ 31.500,- 31.500,- 31.500,- 0,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
plátno, pronájem 
společenských místností   

42 Sdružení ostašovských 
optimistů, o.s., 
Šrámkova 6, Liberec 

Muzikoterapie 4/ 25.000,- 25.000,- 25.000,- 0,- Lektorné, pronájem 
školících prostor  

43 Mateřská škola 
DOMINO s.r.o., 
Krakonošova 453, 
Liberec 

Dopravní školička 2/ 12.760,- 8.400,- 8.400,- 0,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
obrázkové kartičky a 
pexeso, obvazový 
materiál, mapa Prahy, 
kniha,hudební nástroje     

 PO TERMÍNU 
UZÁVĚRKY : 

doručeno dne  
18. 8. 2011  

     
 

 

44 
 

Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 
1362/1, Liberec 

Český rok 2/ 12.500,- 10.000,- 10.000,- 0,- Výtvarný materiál a 
potřeby,  
honoráře lektorům 

  
Celkem /Kč 
 

   
3.239.638,- 

 
1.377.450,- 

 
722.200,- 

 
655.250,- 

 

 



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. 

 

 

  

 



Zápis č. 2/2011  
z jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání  

Statutárního města Liberec  
dne 29. srpna 2011 

 
Přítomni: Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., Ilona Soukupová, Mgr. Stanislav Cvrček, 
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Radka Kyzlíková, Bc. Dana Halberstadtová, Mgr. Dana 
Lysáková 
 
 
Předseda  správní rady Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. zahájil jednání Správní rady Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání SML a seznámil přítomné členy s programem 2. jednání. Členové 
správní rady navržený program jednohlasně odsouhlasili. 
 
Program:  
 
 
1. Projednání písemné žádosti předsedy občanského sdružení Rady dětí a mládeže 
Libereckého kraje o.s. o zmírnění sankce na čerpání dotací z městských fondů. 
Správní rada fondu obdržela prostřednictvím Rady města Liberec a  Výboru pro školství, 
výchovu a vzdělávání SML písemnou žádost Davida Erlebacha, předsedy občanského sdružení 
Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, o.s. ze dne 29. března 2011 o zmírnění sankce na čerpání 
dotací z městských fondů. Sankce neposkytnout dotaci z žádného účelového fondu města 
Liberec na období 24 měsíců byla na Radu dětí a mládeže Libereckého kraje,o.s. uvalena v září 
2010 za nedodržení stanovených smluvních podmínek na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí 
dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML č. 9/10/0125 ze dne 9. dubna 2010. Po 
projednání návrhu na zmírnění sankce, navrhuje Správní rada FPRV SML žádosti o zmírnění 
sankce na čerpání dotací z městských fondů nevyhovět a tento návrh předkládá Radě města 
Liberec ke schválení. 
Hlasování – správní rada schvaluje  doporučení na  zmírnění sankce : pro-3, proti-2, zdrželi se-2.  
 
2. Projednání úpravy  Základních pravidel přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání SML. 
Po projednání a jednohlasném odsouhlasení, navrhuje správní rada tyto úpravy v základních 
pravidlech : 
K bodu č. 4 doplněn text „ Fond byl zřízen za účelem podpory výchovy a vzdělávání ve 
školách, školských zařízení a dalších vzdělávacích institucích majících sídlo na území města 
Liberec“.  
U bodu č. 5 změna na „pronájem prostor“ namísto „pronájem školících prostor“.  
U bodu č. 6 doplněno „zpracování a výroba hudebních a datových nosičů“. 
Doplněn bod č. 14 „V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě 
(zejména podmínky vyúčtování), nebude žadateli poskytnuta dotace po dobu následujících 24 
měsíců v žádném z městských fondů“.  
Správní rada předkládá do  Rady města Liberec ke schválení  aktualizovaná Základní pravidla 
přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML platná od 1. ledna 2012.  
 
3. Projednání žádostí 2. kola roku 2011 
V červnu 2011 vyhlásilo Statutární město Liberec  2. kolo žádostí o dotaci z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání SML na akce konané v období od 1. října 2011 do 29. února 
2012  s termínem uzávěrky příjmu žádostí dne 29. července 2011 do 14.00 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 43 
žádostí o dotaci a dodatečně jedna žádost po termínu uzávěrky (dne 18. srpna 2011) .  
 
V rámci 2. kola roku 2011 bylo přijato celkem  44 žádostí, z toho 1 žádost byla převedena 
z kulturního fondu.  
Požadavky uchazečů o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML činily celkem 
1.377.450,- Kč (viz příloha  – tabulka žádostí). 
 
Schválené finanční prostředky  FPRV SML k rozdělení pro rok 2011 činí 1.305.000,-Kč 
v 1. kole 2011 bylo přiděleno 620.250,-Kč 
zbývá                                     684.750,-Kč 
stav účtu k 31.7.2011 činí   + 132.123,88 Kč (jedná se o vrácené finanční prostředky)  
k rozdělení v 2. kole 2011 zbývá 816.873,88 Kč. 
 
Správní rada hlasovala o každé žádosti zvlášť. 
 
Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace  
12  žádostem nebyla navržena žádná dotace (žádosti č. 1, 2, 7, 12, 16, 21, 28, 32, 41- 44).  
 
Žádosti, kterým byla přidělena dotace 
Správní rada navrhla následujícím 32 žádostem (žádosti č. 3- 6, 8- 11, 13- 15, 17- 20, 22- 27, 
29- 31, 33- 40) dotaci v požadované výši, případně dotaci adekvátně krácenou. 
 
Správní rada fondu se na svém 2. jednání dne 29. srpna  2011 zabývala všemi doručenými 
žádostmi  dle schválených kritérií. Po projednání žádostí  a výše požadovaných dotací 
předkládá Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML návrh na přidělení 
dotací v 2. kole 2011 v celkové výši 655.250,- Kč k odsouhlasení Radě města Liberec. 
 
4. Různé 
Správní rada navrhuje zvážení úpravy sankce v případě, že nebudou dodrženy podmínky 
stanovené  ve smlouvě  (zejména podmínky vyúčtování), kdy nebude žadateli poskytnuta dotace 
po dobu následujících 24 měsíců v žádném z městských fondů. Správní rada jednohlasně 
odsouhlasila návrh na úpravu doby v délce trvání od 12 do 24 měsíců podle závažnosti pochybení 
ze strany příjemce dotace.    
 
 
V Liberci dne: 30. srpna 2011 
 
Zapsala:                                                                Ověřil: 
 
Zuzana Jadrná                                                      Doc.PhDr. David Václavík, Ph.D. 
tajemnice SR FPRV                                              předseda správní rady, v.r. 
                
                
 
Přílohy:  
Prezenční listina ze dne 29. 8. 2011 
Návrh Správní rady  Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 2. kolo 2011 
Žádost občanského sdružení Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, o.s. ze dne 29. března 2010  


