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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 2012 v celko-
vé výši 387.950,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 
 
 
a  u k l á d á 
 
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 
 
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: květen 2012 
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Důvodová zpráva  
  
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 133/03 ze dne 21. října 2003 byl zřízen Fond pro 
podporu a rozvoj vzdělávání SML jako trvalý účelový fond Statutárního města Liberec.  
 
V lednu 2012 vyhlásilo Statutární město Liberec 1. kolo žádostí o dotaci z Fondu pro podporu 
a rozvoj vzdělávání SML na akce konané v období od 1. března 2012 do 30. září 2012 
s termínem uzávěrky příjmu žádostí 31. ledna 2012 do 16.00 hodin. Všechny žádosti byly 
odevzdány na předepsaných formulářích na odboru školství a kultury nebo zaslány poštou na 
adresu SML. V řádném termínu uzávěrky bylo přijato celkem 51 žádostí o dotaci.  
 
V rámci 1. kola roku 2012 bylo přijato celkem 51 žádostí.  
Požadavky uchazečů o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML činily celkem 
1.605.350,- Kč (viz příloha č. 1 – tabulka žádostí). 
 
Správní rada hlasovala o každé žádosti zvlášť. 
 
Vyřazené žádosti 

2 žádosti (č. 50 a 51) byly vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace -  
žadatelé (Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Lužická 920/7, Liberec, pří-
spěvková organizace a Sdružení TULIPAN, Sokolská 113/8, Liberec) 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 navržena dotace  

18 žádostem nebyla navržena žádná dotace (žádosti č. 3, 4, 7, 8, 10, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 42, 
43, 45-49).  

Žádosti, kterým byla navržena dotace 
Správní rada navrhla následujícím 31 žádostem (žádosti č. 1, 2, 5, 6, 9, 11-19, 22-24, 26, 29, 
31-41, 44) dotaci v požadované výši, případně dotaci adekvátně krácenou. 
 
Správní rada fondu se na svém 1. jednání dne 9. února 2012 zabývala všemi doručenými žá-
dostmi dle schválených kritérií (příloha č. 3). Po projednání žádostí a výše požadovaných do-
tací předkládá Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML návrh na přidělení 
dotací v 1. kole 2012 v celkové výši 387.950,- Kč k odsouhlasení Radě 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, kterým bude vyhověno 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 – 1. kolo 2012 
2/ Zápis č. 1/2012 z jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML ze dne     
    9. února 2012 
3/ Základní pravidla pro přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML  
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                 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání -  I. kolo 2012             
 
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., 
Sokolovská 328, 
Liberec 

Divadelní soubor 
STOPA 

1/2/4/ 49.500,- 34.500,- 14.500,- 20.000,- Pronájem Malého divadla 

2 
  

Podještědské 
gymnázium, s.r.o., 
Sokolovská 328, 
Liberec 

Luštěniny – školní 
studentský občasník 

5/ 10.500,- 9.600,- - 9.600,- Tisk a vazba 

3 Technická univerzita 
v Liberci 

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

3/ 301.000,- 100.000,- 100.000,- 0,- Stipendium 

4 Václav Lábus Vydání publikace 
Podoby  fantasy 
literatury 

2/ 25.000,- 20.000,- 20.000,- 0,- Tisk a vazba včetně 
papíru, 
předtiskové práce 

5 Základní škola 
Vrchlického 262/17, 
Liberec 

Multikulturalita očima 
dětí 

2/4/5/ 53.000,- 23.000,- 7.000,- 16.000,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
materiál na instalaci prací 
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- montážní materiál,  
pronájem výstavních 
panelů, instalace ústřední 
koláže, odborné vedení 
tvůrčí dílny 

6 Centrum Potůček,o.s., 
Malodoubská 239, 
Liberec 

Zkoumálek 4/ 19.500,- 14.500,- 7.500,- 7.000,- Lektorné, materiál 

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

Jak léčí Dr-voštěp 
aneb Lotrando a 
Zubejda 

4/ 196.800,- 127.000,- 127.000,- 0,- Výtvarný, pracovní, 
kancelářský, keramický 
materiál a potřeby, 
galanterie, látky, bižuterní 
komponenty, suroviny na 
vaření. Pronájmy-prostor 
a zvukové techniky 

8 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec  

I malí umí cvičit 4/ 11.000,- 10.000,- 10.000,- 0,- Lektorné 

9 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec 

Školní časopis „Náš 
Kapličák“ 

5/ 13.500,- 8.500,- - 8.500,- Kancelářské potřeby, tisk 
časopisu 

10 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec 

Hrajeme si nejen 
spolu 

4/ 28.000,- 21.000,- 21.000,- 0,- Výtvarný a pracovní 
materiál na výrobu kulis, 
materiál na kostýmy a 
rekvizity, tisk  

11 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec 

Kaplický jarmark 4/ 37.000,- 27.000,- 12.000,- 15.000,- Výtvarný, pracovní, 
keramický materiál a 
potřeby, suroviny na 
pečení, materiál pro 
výrobu předmětů ze dřeva 
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12 Základní škola Na 
Výběžku 118, Liberec 

Cestujeme a 
objevujeme kraje ČR 

1/ 40.790,- 40.500,- 25.500,- 15.000,- Výtvarný, pracovní, 
kancelářský materiál a 
potřeby,  honoráře-
sokolnictví, hudba 

13 Mateřská škola 
„Malínek“, 
Kaplického 386, 
Liberec 

Keramické hrátky 
s dětmi a rodiči 

4/ 12.000,- 10.000,- 5.000,- 5.000,- Výtvarný, keramický 
materiál a potřeby   

14 Boveraclub, občanské 
sdružení 
Mrštíkova 6, Liberec 

Kroužek mladých 
dopraváků-II.pololetí 
školního roku 
2011/2012 

4/ 15.000,- 7.000,- 2.000,- 5.000,- Pomůcky pro 
modelářskou činnost, 
kancelářské potřeby, 
vystřihovánky 

15 DTK MINI-M 
Liberec, Liberecká 
559, Hodkovice nad 
Mohelkou 

Tančírna 2012:  
„Let č. 0025“ 

4/ 57.000,- 40.000,- 8.000,- 32.000,- Materiál na kostýmy, 
pronájem Malého divadla  

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

I malé ruce dokážou 
velké věci – výtvarné 
činnosti 

1/4/ 15.000,- 15.000,- 8.000,- 7.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby 

17 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Zábavné odpoledne s 
Ještídkem 

4/ 45.000,- 30.000,- 12.000,- 18.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby, dotisk 
pracovního sešitu (Ještěd, 
radnice) 

18 Filmový klub Liberec, 
Chrastavská 273/30, 
Liberec 

Nová média, autorské 
právo a virální šíření – 
mediální výchova 
formou praktických 
workshopů 
 

2/4/ 43.500,- 33.000,- 6.000,- 27.000,- Honoráře lektorům 
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19 Filmový klub Liberec, 
Chrastavská 273/30, 
Liberec 

Den s Dětskou 
televizí Liberec 

2/4/ 37.000,- 29.000,- 19.000,- 10.000,- pronájem prostor  
v KVK, pronájem 
vybavení 

20 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Víkendový seminář 
pro členy 
dramatického souboru 

4/ 30.000,- 25.000,- 25.000,- 0,- Výtvarný materiál a 
potřeby, seminář (služba) 

21 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Spolu a tvořivě  4/ 35.000,- 30.000,- 30.000,- 0,- Výtvarný materiál a 
potřeby, seminář (služba) 

22 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Keramický kroužek 
školní družiny 

4/ 9.000,- 9.000,-    3.000,- 6.000,- Keramický materiál a 
potřeby 

23 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

2. školní jarmark 
Základní školy 
Aloisina výšina 

4/ 15.000,- 15.000,- 3.000,- 12.000,- Výtvarný, pracovní, 
keramický materiál a 
potřeby, pronájem stánků, 
ozvučení   

24 AGAPE, Sdružení pro 
podporu a rozvoj 
aktivit dětí ZŠ Starý 
Harcov, o.s. 
Revírní 84, Liberec 

Jarní dílny 2012 4/ 24.616,- 21.000,- - 21.000,- Lektorné, materiál pro 
dílny: malování na 
hedvábí, marcipánové 
cukroví, malování na 
sklo, kovářství, výroba 
proutěných ošatek a 
velikonočních 
zapichovátek, výroba 
šperku fimo 
 

25 Bezpečně na silnicích 
o.p.s., Revoluční 
123/17, Liberec 

Dopravně výchovný 
program „Den 
s Dopravní výchovou 
na DDH v Liberci“ 

2/ 333.720,- 181.800,- 181.800,- 0,- Prezentace (viditelnost, 
motocyklista), projektový 
management, 
reflexní materiál 
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26 Dům dětí a mládeže 
Větrník, Riegrova 16, 
Liberec 

Historická soutěž pro 
žáky ZŠ „Moje město 
Liberec“ – 21. ročník 

1/ 21.310,- 15.350,- 8.750,- 6.600,- Lektorné, kancelářský 
materiál 

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

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

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

Výtvarka trochu jinak 4/ 23.500,- 23.500,- 23.500,- 0,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
pronájem místnosti 

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

Ostašovský jarmark 4/ 42.700,- 42.700,- 12.700,- 30.000,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
pronájem stánků, 
zastřešení dílen, 
ozvučení, pronájem hélia 
lahve, pronájem kostýmů 

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

Hudebně –dramatické 
hrátky 

4/ 28.500,- 25.500,- 25.500,- 0,- Metodický materiál, 
výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
materiál na kulisy a 
kostýmy, kopírování, 
půjčení kostýmů, hudební 
zajištění projektu  

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

Hravé dětství 4/ 350.000,- 101.500,- 63.500,- 38.000,- Výtvarný, pracovní, 
keramický, kancelářský 
materiál a potřeby, 
potraviny, honorář  pro 
herce dětského  divadla  

32 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 
 

S knihou poznáváme 
svět 

2/ 5.000,- 5.000,- - 5.000,- Honoráře 
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33 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Umění v knihovně 2/ 7.500,- 7.500,- - 7.500,- Honoráře 

34 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Multimediální 
program “Příběhy 
z jiných zemí“ 

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

35 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Knihovníci a přátelé 
knihovny cestují 

2/ 8.000,- 8.000,- - 8.000,- Lektorské honoráře 

36 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Rakousko a české 
země/Československo 
v minulosti 

2/ 3.000,- 3.000,- - 3.000,- Honoráře 

37 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Literární soutěž 
„Nisa-řeka, která nás 
spojuje“ 

1/ 15.000,- 12.000,- 6.000,- 6.000,- Lektorské honoráře 

38 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Letem světem 
populární hudby 2012 

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

39 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní 14, Liberec 

Slavnost Slabikáře – 
vzdělávací a 
výchovný projekt 
žáků 1. ročníků 

1/2/4/5/ 92.300,- 67.500,- 52.500,- 15.000,- Materiál pro tvorbu 
portfolia, kancelářské, 
výtvarné potřeby, 
pomůcky-loutky a 
maňásci, galanterie 
k výrobě kostýmů, 
hodnotící materiál a 
materiál na balení dárků 
 

40 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní 14, Liberec 
 

Tvorba školního 
časopisu 

1/4/5/ 39.600,- 25.600,- 15.600,- 10.000,- Tisk černobílý a barevný 
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41 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní 14, Liberec 

Cestování staletími 
strojem času 

1/2/4/5/ 79.680,- 45.000,- 40.000,- 5.000,- Látky a galanterie, 
výtvarný, kancelářský 
materiál a potřeby, 
materiál pro tvorbu 
portfolia 

42 Liberecký institut pro 
psychoterapii a 
psychosomatiku, 
o.p.s., Jáchymovská 
385/25, Liberec 

Kurz „ Práce 
s časovou osou“ 

2/ 54.600,- 21.300,- 21.300,- 0,- Kancelářské potřeby, 
školní tabule, lektorné, 
nájemné 

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

Oslavujeme 200 let 
budovy školy a 60 let 
vzdělávání 
zdravotnických 
pracovníků 

2/5/ 50.000,- 30.000,- 30.000,- 0,- Papíry a kancelářské 
potřeby, grafické 
zpracování, kompletace a 
tisk publikace, zadání 
raznice  

44 Sbor dobrovolných 
hasičů Pilínkov, 
Puškinova 136, 
Liberec 

Pilínkovský Plamínek 4/ 5.000,- 5.000,- 2.750,- 2.250,- Výtvarný,  kancelářský  
materiál a potřeby 

45 Pionýrská skupina 
Radovánka Liberec, 
Gagarinova 798 

Galerie na vzduchu 1/4/ 27.400,- 14.000,- 14.000,- 0,- Nákup clap rámů 

46 Pionýrská skupina 
Radovánka Liberec, 
Gagarinova 798 

Umělecké techniky a 
aktivity 

4/ 17.893,- 16.000,- 16.000,- 0,- Výtvarný materiál a 
potřeby 

47 Sdružení přátel 
základní školy 
Doctrina o.p.s., 
Na Perštýně 404/44, 
Liberec 
 

Mluvme spolu 4/ 45.000,- 
 

30.000,- 30.000,- 0,- 
 

Lektorné-příprava 
programu a vedení 
seminářů a klubu 
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48 Gymnázium 
F.X.Šaldy,                
Liberec 11, 
Partyzánská 530 

Liberec a Dunkeque 
během druhé světové 
války 

1/4/5/ 44.500,- 30.500,- 30.500,- 0,- Papíry a kancelářské 
potřeby, tisk a vazba 
prospektu, lektorné 

49 Femancipation, o.s., 
Vlašská 2, Praha 1 

Loukamosaic 
v Severočeském 
muzeu v Liberci 

1/2/ 212.675,- 70.000,- 70.000,- 0,- Lektorné, materiál pro 
tvorbu mozaik: krabice, 
fólie, keramické částice, 
popisky, certifikáty, 
pytlíky na střípky 

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

Ergodílna 1/4/ 30.000,- 30.000,- 30.000,- 0,- Výtvarný materiál, 
stimulační hry, relaxační 
pomůcky, plastové 
bedýnky 

51 Sdružení TULIPAN, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 

Zrcadlo 2/ 148.000,- 52.500,- 52.500,- 0,- Lektorné, papíry, hole pro 
prostorovou orientaci, 
pomůcky pro smyslové 
vnímání, obvazy, dlahy, 
RHC pomůcky, flipchart, 
cartrige, pronájem 
pomůcek, pronájem 
prostor, telefon, tisk 

  
Celkem /Kč 
 

    
1.605.350,- 

  
387.950,- 

 

 



Zápis č. 1/2012  
z jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání  

Statutárního města Liberec  
dne 9. února 2012 

 
Přítomni: Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., Ilona Soukupová, Mgr. Stanislav Cvrček, 
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Radka Kyzlíková, Mgr. Dana Lysáková 
Omluvena: Bc. Dana Halberstadtová 
 
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 1. jednání. Členové 
správní rady navržený program jednohlasně odsouhlasili. 
 
Program:  
 
1/ Projednání písemné žádosti Rady rodičů při Základní škole Aloisina výšina 642/51, 
Liberec 15 ze dne 19. ledna 2012 
 
Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML obdržela prostřednictvím odboru 
školství a kultury písemnou žádost příjemce dotace Rady rodičů při Základní škole Aloisina 
výšina 642/51, Liberec 15 o přehodnocení rozhodnutí vrátit poskytnutou finanční dotaci ve výši 
20.000,-Kč zpět na účet poskytovatele z důvodu nedodržení smluvních podmínek a zvážení 
trvání sankce neposkytnout finanční dotaci po dobu následujících 24 měsíců z žádného 
účelového fondu města Liberec.  
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 204/11 ze dne 29. září 2011 byla schválena Radě 
rodičů při Základní škole Aloisina výšina 642/51, Liberec 15 finanční dotace ve výši 20.000,- Kč 
na akci „Hlasové školení dětí koncertního sboru“. Smluvní strany, Statutární město Liberec jako 
poskytovatel a Rada rodičů při Základní škole Aloisina výšina 642/51, Liberec 15 jako příjemce, 
uzavřely dne 10. listopadu 2011 Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání SML č. 9/11/0367 na akci konanou ve dnech od 28. do 30. října 2011. Vyúčtování 
poskytnuté dotace ve výši 20.000,- Kč mělo být doručeno nejpozději do 29. listopadu 2011, bylo 
však doručeno 19. prosince 2011. Z důvodu nedodržení stanovených smluvních podmínek ze 
strany příjemce dotace, odstoupil poskytovatel dotace dopisem ze dne 9. ledna 2012 od smlouvy 
a vyzval příjemce dotace k vrácení poskytnuté finanční částky ve výši 20.000,-Kč zpět na účet 
poskytovatele. 
 
Správní rada FPRV SML žádost Rady rodičů při Základní škole Aloisina výšina 642/51, Liberec 
15 posoudila a odhlasovala jednomyslně návrh usnesení: 
 
Správní rada navrhuje žádosti vyhovět a nepožadovat po příjemci dotace Radě rodičů při 
Základní škole Aloisina výšina 642/51, Liberec 15  vrácení poskytnuté finanční částky ve 
výši 20.000,- Kč za nedodržení smluvních podmínek, ale trvá na uvalení sankce 
neposkytnout finanční dotaci z žádného účelového fondu města po dobu následujících 24 
měsíců v souladu se základními pravidly.     
 
Tento návrh předkládá Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML Radě města 
Liberec den 14. února 2012 ke schválení. 
 
 
 
 



2/ Projednání žádostí 1. kola roku 2012 
 
V lednu 2012 vyhlásilo Statutární město Liberec 1. kolo žádostí o dotaci z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání SML na akce konané v období od 1. března 2012 do 30. září 2012 s termínem 
uzávěrky příjmu žádostí 31. ledna 2012 do 16.00 hodin. Všechny žádosti byly odevzdány na 
předepsaných formulářích na odboru školství a kultury nebo zaslány poštou na adresu SML. 
V řádném termínu uzávěrky bylo přijato celkem 51 žádostí o dotaci.  
 
V rámci 1. kola roku 2012 bylo přijato celkem 51 žádostí.  
Požadavky uchazečů o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML činily celkem 
1.605.350,- Kč (viz příloha č. 1 – tabulka žádostí). 
 
Správní rada hlasovala o každé žádosti zvlášť. 
Pouze při projednávání žádostí č. 1 a 2 se Mgr. Stanislav Cvrček (jednatel Podještědského 
gymnázia, s.r.o., Sokolovská 328, Liberec) neúčastnil a o návrhu výše dotace nehlasoval. 
 
Vyřazené žádosti 
2 žádosti (č. 50 a 51) byly vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace -  
žadatelé (Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Lužická 920/7, Liberec, 
příspěvková organizace a Sdružení TULIPAN, Sokolská 113/8, Liberec) 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 navržena dotace  
18 žádostem nebyla navržena žádná dotace (žádosti č. 3, 4, 7, 8, 10, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 42, 43, 
45-49).  
 
Žádosti, kterým byla navržena dotace 
Správní rada navrhla následujícím 31 žádostem (žádosti č. 1, 2, 5, 6, 9, 11-19, 22-24, 26, 29, 31-41, 
44) dotaci v požadované výši, případně dotaci adekvátně krácenou. 
 
Správní rada fondu se na svém 1. jednání dne 9. února 2012 zabývala všemi doručenými žádostmi 
dle schválených kritérií (příloha č. 3). Po projednání žádostí a výše požadovaných dotací 
předkládá Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML návrh na přidělení dotací 
v 1. kole 2012 v celkové výši 387.950,- Kč k odsouhlasení Radě města Liberec dne 14. února 
2012 a následně ke schválení do Zastupitelstva města Liberec dne 23. února 2012. 
 
V Liberci dne: 9. února 2012 
 
Zapsala:                                                                Ověřil: 
 
Zuzana Jadrná                                                      Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. 
tajemnice SR FPRV                                              předseda správní rady, v. r. 
        
Přílohy:  
Prezenční listina ze dne 9. února 2012 
Návrh Správní rady FPRV SML - 1. kolo 2012 (tabulka žadatelů) 
Žádost Rady rodičů při Základní škole Aloisina výšina 642/51, Liberec 15 ze dne 19. ledna 2012  





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. Fond byl zřízen za účelem podpory výchovy a vzdělávání ve školách, školských 
zařízeních a dalších vzdělávacích institucích majících sídlo na území města Liberec. 

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 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 a datových 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. 

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.  

 

 

 


