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10.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 11. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Darování publikací z prezentace Kulturního fondu Statutárního města Liberec Krajské 
vědecké knihovně v Liberci      

 

 

Zpracovala: Ing.Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury a sportu 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení kultury a sportu 

telefon: 48 524 3381 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury a sportu 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Projednáno: v 19. RM dne 15. 11. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. 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     
darování publikací z prezentace Kulturního fondu Statutárního města Liberec Krajské vědec-
ké knihovně v Liberci      
 
a   u k l á d á  

 



 2

 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit podpis darovací smlouvy uzavřené mezi SML a Krajskou vědeckou knihovnou 
v Liberci. 
 
 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
• Poskytování dotací z kulturního fondu 

V rámci poskytování dotací z kulturního fondu SML je stanoveno smlouvou o poskytnutí dotací 
v článku V. Všeobecných podmínek, že je příjemce dotace povinen dodat na oddělení kultury a sportu 
Magistrátu města Liberec 1 ks realizovaného díla. Za dobu poskytování dotací z kulturního fondu jsou 
tato díla shromaždována na oddělení kultury a sportu a dále významně nevyužívána. 
 

• Krajská vědecká knihovna a nákup knihovního fondu 
Příspěvková organizace zřízená Libereckým krajem doplňuje průběžně svůj knihovní fond, přičemž 
při plnění také městské funkce knihovny je částečně finančně podporována z rozpočtu Statutárního 
města Liberec. V roce 2011 přispělo SML příspěvkem:  
      - na nákup knihovního fondu  300 000 Kč 
    - na chod 6 poboček KVK                    1 200 000 Kč, 
Vzhledem k tíživé finanční situaci SML pravděpodobně nebude možné rozpočet knihovny podporovat 
v požadované výši, a proto se rozhodlo po předchozím projednání s ředitelkou KVK Mgr. Blankou 
Konvalinkovou a rovněž se správní radou kulturního fondu a s komisí kulturní a památkovou podpořit 
knihovní fond KVK darem publikací podpořených z kulturního fondu SML k jeho dalšímu využití 
širokou veřejností. 
 

• Přírůstky publikací na oddělení kultury a sportu MML 
SML vyhlašuje v souladu se statutem kulturního fondu a jeho základními pravidly pro poskytování 
dotací minimálně tři kola pro poskytování dotací v průběhu jednoho kalendářního roku. V rámci těch-
to tří kol jsou pravidelně podporována i vydávání knižních publikací. Při průměrném počtu 5 ks pod-
pořených publikací v jednom kole bylo nashromážděno za období 10 let téměř 150 ks publikací. Ná-
zvy děl vč. jmen autorů (převážně Liberečané) jsou uvedeny v přílohách 1 a 2. 
 

• Převod publikací v roce 2011 
Převážná většina publikací (viz příloha č. 1) bude převedena formou darovací smlouvy Krajské vědec-
ké knihovně. Po odsouhlasení Radou města Liberec a schválení Zastupitelstva města Liberec bude 
vypracována odborem právním a veřejných zakázek darovací smlouva mezi SML a Krajskou vědec-
kou knihovnou a publikace budou po podpisu smlouvy fyzicky předány knihovně k jejich dalšímu 
využití širokou veřejností. Zbývající část publikací (viz příloha č.2) bude vzhledem k jejich obsahu 
uložena na odboru školství, kultury a sportu za účelem využití jednotlivými odděleními ke své činnos-
ti. 

• Převod publikací v dalších letech 
Vzhledem k tíživé situaci tvorby rozpočtu SML na další období a s tím související prostředky pro kul-
turní fond se předpokládá, že počet finančně podpořených publikací bude mít klesající tendenci. Přesto 
v případě, že by za 1 kalendářní rok bylo nashromážděno na oddělení kultury a sportu více jak 10 pu-
blikací, budou tyto 1x ročně, vždy za předchozí kalendářní rok poskytnuty formou darovací smlouvy 
Krajské vědecké knihovně a o tomto převodu bude vždy 1x ročně informována rada města a zastupi-
telstvo města. 
 

• Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
V § 85 odstavci b) se uvádí, že zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetko-
právních úkonech:  
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad  20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fy-
zické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.  
 
 
V souladu se zněním paragrafu a v souladu se shora uvedenými skutečnostmi předkládá odbor škol-
ství, kultury a sportu Radě města Liberec k odsouhlasení a Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 
darování publikací z prezentace Kulturního fondu Statutárního města Liberec Krajské vědecké kni-
hovně v Liberci. 
 
Přílohy 
1/ Seznam publikací darovaných Krajské vědecké knihovně v Liberci 
2/ Seznam publikací k dispozici odboru školství, kultury a sportu 










