
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012 
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Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutár-
ního města Liberec pro 1. kolo 2012 
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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     

návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního měs-
ta Liberec pro 1. kolo 2012 v celkové výši 360.000 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 v 1. kole 2012 
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: červen 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Důvodová zpráva 
 

 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 2012 budou 
navrženy a projednány radou a zastupitelstvem města na únorových zasedáních roku 2012 
v rámci 1. rozpočtového opatření SML na rok 2012. 
 Statutární město Liberec zveřejnilo v lednu 2012 informaci o vyhlášení 1. kola 2012 
pro poskytnutí dotací z kulturního fondu s termínem uzávěrky příjmu žádostí do úterý 
31. ledna 2012 do 16:00 hodin na akce konané od 1. dubna 2012 do 31. srpna 2012. Součástí 
oznámení byla rovněž informace, že od 1. 1. 2012 platí upravená základní pravidla a žádost 
o poskytnutí dotace z kulturního fondu. Do termínu uzávěrky bylo podáno celkem 70 žádostí 
od 53 žadatelů. Po termínu uzávěrky byly podány 4 žádosti. Požadavky všech 74 žadatelů o 
dotace z kulturního fondu činily celkem 3,724.021 Kč (viz tabulka - příloha č. 1). 
 Správní rada nejprve hlasovala o tom, že 4 žádosti doručené po uzávěrce, nebudou 
zahrnuty do projednávání řádně podaných žádostí v tomto 1. kole 2012. 
 
 Správní rada kulturního fondu dále posuzovala každou řádně podanou žádost jednotli-
vě a v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních pra-
videl pro rok 2012 (příloha č. 2) a odhlasovala tento návrh:  
 

• přeřazení žádosti: 
1 žádost (č. 58) bude přeřazena z důvodu termínu jejího konání do 2. řádného kola 2012  
(2. kolo zahrnuje akce od 1. srpna do 31. prosince 2012); 
 

• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
26 žádostem (3, 4, 9-11, 13-14, 17, 19, 25-26, 28, 30-31, 36-37, 39, 41, 43, 45, 49, 53-57) 
nebyla navržena žádná dotace dle přílohy č. 1; 
   

• žádosti, kterým byla navržena dotace:  

43 žádostem (1-2, 5-8, 12, 15-16, 18, 20-24, 27, 29, 32-35, 38, 40, 42, 44, 46-48, 50-52, 59-
70) byla navržena dotace v konkrétní výši uvedené v příloze č. 1.  
   
 Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 
1. vyhlášené kolo v roce 2012 v celkové výši 360.000 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 1. kolo 2012                                      
č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu v roce 2012                           
č. 3 – Zápis č. 1/2012 Správní rady kulturního fondu SML ze dne 9. 2. 2012 



Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1
Občanské sdružení 
Eurytmie

Nahrání a vydání CD 
souborů Apricots a Naštorc

duben - červen 2012 
(křest CD červen 2012)

23 000 18 000 5 000
nahrávací frekvence ve studiu, střih nahrávek, 
mastering

2 Mgr. Ondřej Prchal
Nahrání a vydání CD 
souboru The Scoffers

duben - červen 2012 
(křest CD červen 2012) 

30 000 20 000 5 000
nahrávací frekvence ve studiu, střih nahrávek, 
mastering

3
Kalendář Liberecka spol. s 
r. o.

Časopis "V"                                 
- 1. číslo, 11. ročník                     
- 2. číslo, 11 ročník

- 1. číslo duben 2012                  
- 2. číslo červen 2012

440 000 60 000 0 tiskové práce

4
Kalendář Liberecka spol. s 
r. o.

kniha "Lužické a Žitavské 
hory - průvodce po krajině a 
jejích náladách" (německá 
verze)

leden - srpen 2012 (křest 
a zavedení do prodejní 

sítě - srpen 2012)
278 000 60 000 0 tiskové práce

5
Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí

Zhotovení Programových 
kalendářů

duben 2012 7 000 7 000 3 000 zhotovení Programových kalendářů - tisk

6
Odkaz Studia výtvarné 
fotografie, o. s.

katalog k výstavě fotografií 
"50 let od vzniku Studia 
výtvarné fotografie v Liberci"

tisk katalogu duben 2012                                    
(výstava 19.4. - 

10.6.2012)
17 000 10 000 8 000 grafické práce a tisk katalogu

7 Jiroutek Jiří
vydání katalogu 
OSOBNOSTI (české kulturní 
scény)

tisk katalogu duben 2012                                    
(výstava 19.4. - 

10.6.2012)
42 390 30 000 8 000 grafika, sazba, zlom; tisk, knihařské zpracování

8
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Světlik (1. a 2. číslo 2012)
duben 2012, červenec 

2012
38 000 19 000 5 000 honoráře autorům příspěvků, tisk

9
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

LiStOVáNí duben 2012 13 000 13 000 0 cena dvou představení

Č. Žadatel Název akce Termín akce

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 1. kolo roku 2012                                               
na akce zahájené v období od 1. dubna 2012 do 31. s rpna 2012

(příjem žádostí do 31. ledna 2012 do 16:00 hodin)

Účel dotace
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

10
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Pohádky a tradice pro malé i 
velké

duben - červen 2012 16 500 15 500 0 honoráře (přednášky, divadelní představení)

11
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Z pohádky do pohádky aneb 
hraní i čtení pro nejmenší

duben - červen 2012 7 500 7 500 0 honoráře

12
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Setkání s autory 19. - 21.4.2012 16 000 16 000 8 000 služby lektorů

13
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Besedy se spisovatelem 
Jiřím Macounem

březen 2012 3 000 3 000 0 honoráře

14
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

cyklus pořadů "O Jizerských 
horách"

duben - květen 2012 3 000 3 000 0 honoráře

15
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Rok s Jiřím Trnkou únor  - červen 2012 8 000 6 000 3 000 honoráře

16
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

cyklus pořadů "Památky 
kolem nás"

duben - květen 2012 2 000 2 000 2 000 honoráře

17 Spolek přátel Ostašova
Toulky minulostí (kronika + 
prezentační video)

31.8.2012 72 000 37 000 0

DVD nosiče, barvy do tiskárny, papíry, fólie, apod., 
grafické zpracování podkladů, zapůjčení 
promítacího a zázn. zařízení, cestovné,  zvukové 
zpracování, tisk kronik, reklama a distribuce

18 Spolek přátel Ostašova Ostašovské poutní slavnosti 21.4.2012 108 000 55 000 8 000
zapůjčení stánků, instalace a odvoz; venkovní 
ozvučení poutě
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

19
Sdružení ostašovských 
optimistů, o. s.

Optimisticky s uniformou 
aneb Ostašov plný 
bezpečnosti i zábavy

květen - červen 2012 95 250 57 500 0

propagační materiál - papíry, výroba a tištění 
plakátů, nákup cen pro děti, hudební program, 
pronájem mobilních záchodů, pronájem vrtulníku, 
pronájem balónu, pronájem pódia, připojení 
elektrického rozvaděče, reklama na akci

20 Suchomel Vít Majáles 2012 1.5.2012 65 000 35 000 8 000
propagační materiály, pronájem pódia, ozvučení 
scén, honoráře účinkujícím

21
Spolek ruprechtických 
sousedů

8. ruprechtické velikonoční 
trhy

8.4.2012 6 000 4 500 4 000 tisk plakátů, výlep plakátů, spotřeba el. proudu

22
Spolek ruprechtických 
sousedů

9. ruprechtický rockový 
festival

18. - 20.5.2012 26 500 17 000 8 000
montáž a demontáž pódia, tisk plakátů, výlep 
plakátů, pronájem WC, pronájem košů, odměny 
skupinám

23
Spolek ruprechtických 
sousedů

8. ruprechtický dětský den 3.6.2012 19 500 18 000 4 000 tisk plakátů, výlep plakátů, loutkové divadlo

24 Klub kouzel Liberec Ještědský krystal 11. - 12.5.2012 160 000 45 000 15 000 propagace, pronájem kulturního zařízení

25
Severočeský Metropol         
a. s.

Podpora cestovního ruchu a 
kultury - Zábavného centra 
Babylon v Liberci

1.3. - 31.8.2012 71 000 52 000 0 tisk letáků, prezentace, webová podpora

26
Severočeský Metropol         
a. s.

Podpora cestovního ruchu a 
kultury - Podpora Zoologické 
a Botanické zahrady Liberec

1.3. - 31.8.2012 59 000 41 400 0 prezentace, distribuce - hostesky

27
Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého 
kraje o. s.

Modrý slon 2012 (7. ročník 
celostátní soutěže)

12. - 17.6.2012 
(realizace leden - září 

2012)
90 000 30 000 10 000

materiálové vybavení, propagace, přeprava osob a 
materiálu

28 Delattre Christophe
Koncert Liberec Run-Up 
2012

29.6.2012 180 000 45 000 0 technické zajištění, pronájem pódia

29
Náboženská obec Církve 
československé husitské v 
Liberci

Doteky - plochy poznání duben - červen 2012 41 160 20 000 8 000 honoráře (autorské + účinkující)

30 LIBEA, s. r. o.
5. Český národní 
vexilologický kongres

22. - 24.6.2012 285 285 80 000 0
ubytování účastníků kongresu, výzdoba 
přednáškových sálů, výtisk katalogu vexilologické 
výstavy, raut k vernisáži vexilologické výstavy
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

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

Koncert hudební skupiny 
Mandrage

7.4.2012 140 000 40 000 0 honoráře, propagace, ostraha

32
Country & Western Club 
Liberec

Hudební festival GODY 2012 10.6.2012 112 000 48 000 15 000
pronájem prostor, ozvučení akce, program, 
propagace

33
Kašparová Štěpánka, Mgr. - 
Kulturní agentura Štěk

Worldexperiment, 10 let za 
námi

duben - srpen 2012 90 000 70 000 15 000
pronájem prostor, technické zabezpečení, pronájem 
zvuk. a osvětlovacího zařízení, výlep plakátů, 
honoráře

34
Kašparová Štěpánka, Mgr. - 
Kulturní agentura Štěk

Svátek hudby - 9. ročník 21.6.2012 70 000 50 000 15 000
tiskoviny - plakáty, letáky, technické zabezpeční - 
pronájem zvuk. a světelného zařízení, pronájem 
prostor

35 Občanské sdružení Carola Jarní koncert 17.6.2012 64 500 52 500 6 000 pronájem prostor, pronájem techniky a světel

36
České doteky hudby EM-
ART, o. p. s.

Dvořákův festival - 57. ročník
16.6.2012 v Liberci (celý 
festival 2.5. - 24.6.2012)

1 034 077 75 000 0

cestovní náhrady  zaměstnanců a spolupracovníků, 
honoráře umělců, odměny DPP apod., grafické 
návrhy a zpracování, inzerce a propagace, externí 
služby

37 MŠ Malínek Liberec Děti dětem, děti rodičům

duben - srpen 2012 
(premiéra a další 

představení červen a 
červenec 2012)

14 000 10 000 0 výtvarné potřeby a materiál; rekvizity, doplňky

38
Klub přátel výtvarného 
umění

Kulturně vzdělávací pořady v 
Experimentálním studiu v 
Liberci

duben - červen 2012 8 500 5 000 4 000
propagační materiály a pozvánky na pořady, 
honoráře za přednášky lektorů, pronájem sálu a 
techniky

39 Dobeš Roman
produkce divadelní hry Lůzři 
na šňůře

5.5.2012 premiéra 150 000 100 000 0
náklady spojené s organizací, automobil (dodávka), 
materiál a úprava automobilu, výroba kostýmů, 
rekvizit, propagace

40 Dobeš Roman DrinkArt 4. - 6.5.2012 65 000 45 000 15 000 pronájem prostor, propagace

41 Kašparová Jaroslava
Od korzetů do krajek (módní 
přehlídka)

červen 2012 130 000 35 000 0
honoráře modelů, grafický návrh, propagace, 
scénografie (návrh scény), scénografická realizace

42 Amos o. s. Koláčová zahradní slavnost 23.6.2012 48 500 33 500 4 000
pronájem zvukové techniky, pronájem areálu, 
pronájem velkých zahradních stanů
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náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

43
Dům dětí a mládeže 
Větrník, Liberec - oddělení 
V-klub

Bubnovací kruh únor  - červen 2012 20 000 20 000 0 lektor bubínků, 3 bubny a chrastidla (nákup)

44
Boveraclub, občanské 
sdružení

Tramvaje v Libereckém kraji - 
výstava fotografií

květen 2012 25 000 15 000 4 000
instalační výstavní materiál, tisk výstavních 
materiálů

45
Středisko ekologické 
výchovy Libereckého kraje, 
přísp. organizace

Tajemství říše Kenai 2012 
(letní dětský tábor)

14. - 21.7.2012 37 781 27 981 0
sportovní potřeby, kancelářský materiál, potřeby na 
výtvarné a hudební aktivity, pomůcky na výrobu 
rekvizit, služby spojené s realizací tábora

46 Filmový klub Liberec
DTV na Veletrhu dětské 
knihy v Liberci 2012

19. - 21.4.2012 56 000 32 000 8 000

honoráře lektorům, produkce, zajištění odbavení 
pořadů na internet, A/V nosiče, propagace, 
pronájem světelného parku a BlueBox, pronájem 
projektoru, pronájem střihového PC

47 Rodinné centrum Žirafa Velikonoční jarmark 7.4.2012 44 000 27 000 8 000
celodenní pronájem zahrady, pronájem ozvučení a 
aparatury

48 Divokej Ir, taneční skupina Irská kultura pod Ještědem duben - srpen 2012 52 000 32 000 8 000
honoráře účinkujících, propagační materiály, 
propagace

49
Rádio Dobrý den, spol. s r. 
o.

Pořad "U nás se vyhrává" duben - srpen 2012 132 000 44 000 0 výroba 22 dílů pořadu

50 Otevřené stránky o. s.
Nedělní pohádková 
odpoledne

duben - srpen 2012 75 000 45 000 8 000
honorář účinkujících, propagační materiály, 
propagace

51 Otevřené stránky o. s. Večery živé kultury duben - srpen 2012 78 000 57 000 5 000
honorář účinkujících, propagační materiály, 
propagace

52
Pionýrská skupina 
Radovánka Liberec

Bambiriáda 2012 25. - 26.5.2012 184 857 50 000 15 000 ozvučení, podium, osvětlení

53 P. J. Art Production s. r. o. Miss Liberec 2012 finále 5.5.2012 1 220 000 25 000 0 propagace, tiskoviny

54
Sekce sdružení duševních 
sportů - Jazzový klub 
Liberec

Život hrou 1. pololetí 2012 725 000 475 000 0 tiskoviny, plakáty, výlepy

55
ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené, Liberec

Jsme šikovní výtvarníci duben - červen 2012 20 000 20 000 0 výtvarný materiál - vybavení výtvarné dílny

56
Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. organizace

Výročí bitvy u Liberce 
21.4.1757

21.4. - 8.5.2012 35 000 25 000 0 replika vojenského barokního stanu
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57
Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. organizace

Výstava "Industriál války". 
Válečný průmysl na území 
dnešní České republiky

14.6. - 2.9.2012 30 000 20 000 0
30 ks panelů (výroba, potisk, kompletace a 
dodávka)

58
Občanské sdružení 
Bohemia Cantat Liberec

Mezinárodní festival 
sborového zpěvu Bohemia 
cantat Liberec 2012

23. - 26.8.2012 990 000 190 000 0 přeřadit do 2. kola KF 2012

59 Ottl Marek Tančírna s Big "O" Bandem květen 2012 69 000 30 000 8 000 pronájem prostor

60
Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
FLOTILA Liberec

Lampionová plavba sv. Jiří 24.4.2012 6 000 3 000 3 000
tisk propagačních letáků, hudební ozvučení, 
reklama v rádiu

61
Kruh přátel Severáčku, 
občanské sdružení

Jarní koncert Severáčku 
2012 - křest nového CD 
Severáčku "Musica sacralis"

15.4.2012 82 200 51 200 15 000
tisk a výlep plakátů, programy, doprava praktikáblů, 
pronájem prostor

62
Kruh přátel Severáčku, 
občanské sdružení

Malí zpěváčci, přehlídka 
přípravných oddělení 
výběrových sborů Liberec 
2012

27. - 29.4.2012 121 000 82 000 5 000 tisk a výlep plakátů, tisk programů

63 Kulturní klub Sever o. s. Ještědská Odyssea 2012 2. - 3.6.2012 103 500 45 000 15 000
pronájem stanů, pronájem zvukové aparatury se 
zvukařem, pronájem světelné techniky, honoráře 
DJs a kapel, honoráře za divadlo a letní kino

64
Klub Hudební mládeže 
Liberec

Duhová bouře 2012 - 22. 
festival Hudební mládeže ČR 
v Liberci

31.5. - 3.6.2012 330 500 95 000 15 000
pronájem festivalových prostor, programová 
brožura, letáky a festivalové tiskoviny, plakáty

65 Cantemus
Koncert ke dni Evropské 
hudby

21.6.2012 12 000 6 000 3 000 programy, pronájem prostor
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Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

66
Zoologická zahrada 
Liberec, příspěvková 
organizace

Pálení čarodějnic a 
lampiónový průvod

30.4.2012 65 000 52 000 10 000 zajištění programu, propagace, grafické práce

67
Zoologická zahrada 
Liberec, příspěvková 
organizace

Taneční odpoledne (pro 
seniory)

duben - červen 2012 27 000 20 000 8 000 zajištění programu, světelná a zvuková technika

68
Zoologická zahrada 
Liberec, příspěvková 
organizace

Léto v Lidových sadech 2012 červenec - srpen 2012 160 000 95 000 20 000
propagace, grafické práce, světelná a zvuková 
technika, náklady na zapůjčení filmů, technické 
zajištění promítání

69 Nadační fond Konopná
Festival nápadů 2012 - 
vyrábíme radost

26.5.2012 68 000 42 500 8 000
pronájem aparatury, pronájem stanů, židlí, lavic a 
stolů, propagace

70
Základní škola Liberec, 
Aloisina výšina

Hudba nezná hranice
1.4. - 30.6.2012 (koncert 

duben/květen 2012)
243 000 40 000 8 000

pronájem koncertního sálu v Liberci, ozvučení 
koncertu, instrumentální doprovod

CELKEM 9 161 500 3 058 081 360 000

Žádosti doru čené po datu uzáv ěrky

71

SML doručeno 1.2.2012, 
na poštu podáno 
31.1.2012                                  
Sdružení TULIPAN                        
"Černá listina"

Rok s TULIPANem únor - prosinec 2012 199 350 65 000 0

DPČ koordinátor projektu, výtvarné potřeby, rámy, 
pasparty, rámy a barvy na sítotisk, lihová mořidla, 
spreje, cartridge (tisk letáků), pronájem prostor na 
workshopy a výstavy, energie (výpal a přežah 
keramiky), pronájem kanceláře, pronájem techniky 
na animační dílny, propagace

72

SML doručeno 1.2.2012, 
na poštu podáno 
31.1.2012                              
Sdružení TULIPAN                  
"Černá listina"    

Orbis pictus únor - prosinec 2012 183 300 70 940 0 výtvarný materiál, vstupné
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73
SML doručeno 6.2.2012, 
na poštu podáno 3.2.2012                              
ŠIMMI AG, a. s.

Festival Benátská noc 27. - 29.7.2012 20 000 000 500 000 0 služby

74
SML doručeno osobně 
8.2.2012                    
Buchar Martin

Hardcore Monster Energy 
Drink Party

23.2.2012 50 000 30 000 0 ozvučení akce, tisk plakátů, inzerce, propagace

29 594 150 3 724 021 360 000

9 161 500 Kč
3 058 081 Kč

70
Počet žádostí po termínu 4
Počet žadatelů 53

360 000 Kč

Náklady projektů (žádosti podané do data uzávěrky)

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF (žádosti do data uzávěrky)

Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací v 1. 
kole 2012

CELKEM vč. žádostí po uzáv ěrce

V Liberci 9. února 2012 8/8



Příloha č. 2 

 
Základní pravidla platná od roku 2012 

  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 
 
 
 

 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  
PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

1) Vyhlašovaná kola – minimálně 3x do roka: 
 
1. kolo 
- pro období od 1. dubna 2012 do 31. srpna 2012 …….....………………… s uzávěrkou 31. ledna 2012 
 
2. kolo  
- pro období od 1. srpna 2012 do 31. prosince 2012 ……..……….………. s uzávěrkou 31. května 2012 
 
3. kolo  
- pro období od 1. prosince 2012 do 30. dubna 2013 ………………………… s uzávěrkou 30. září 2012 
 
 
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. 

 
11) Pořadatel akce je povinen umožnit přístup dvěma osobám pověřeným kontrolní činností na 

všechny akce dotované z Kulturního fondu SML. 
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Z á p i s   č. 1/2012 
z jednání Správní rady kulturního fondu (SRKF) konaného dne 9. února 2012  

v budově liberecké radnice, zasedací místnosti č. 209 
 
Přítomni: L. Dušek, PhDr. E. Koudelková, S. Baťová, Mgr. J. Tauchman, L. Slánský, K. Klikarová, 
  Ing. O. Červinka  
                                                                                                
 
PROGRAM 
1/ Zahájení jednání 
2/ Projednání žádosti Kalendáře Liberecka 
3/ Projednání všech doručených žádostí o dotace z kulturního fondu v 1. kole 2012 
 
1/ Zahájení jednání 
Předseda správní rady Ladislav Dušek uvítal všechny přítomné a konstatoval, že je správní rada usnášení 
schopná. 
Správní rada byla seznámena s programem, který byl poté schválen všemi přítomnými. 
 
 
2/ Projednání žádosti Kalendáře Liberecka  
Správní rada byla seznámena s písemnou žádostí Pavla Michala, jednatele Kalendáře Liberecka. 
Důvodem pro žádost KL o odklad vyúčtování poskytnuté dotace na publikaci „Koncentrační tábory“ je 
následující: 
Kalendář Liberecka požádal Ministerstvo kultury ČR o finanční podporu této publikace, a protože KL 
předpokládá, že MK ČR v případě poskytnutí příspěvku bude požadovat totéž co Statutární město 
Liberec, a sice že „publikace byla podpořena z prostředků MK ČR“, je třeba vyčkat konečného 
rozhodnutí MK ČR, aby tato či obdobná věta mohla být uvedena v tiráži knihy.  
Celá záležitost je bohužel v časové prodlevě i vzhledem k tomu, že došlo na zmíněném ministerstvu 
k některým personálním změnám. Publikace je již kompletní a připravena k tisku.  
Správní rada vzala uvedené skutečnosti na vědomí a odhlasovala všemi hlasy PRO vyhovět žádosti o 
prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace. Posun termínu vyúčtování bude ošetřen dodatkem 
ke stávající smlouvě č. 9/11/0261. 
 
3/ Projednání žádostí o dotace z kulturního fondu SML v 1. kole 2012 
Rozpočet kulturního fondu na rok 2012 bude v rámci 1. rozpočtového opatření SML roku 2012 navržen 
ve výši 980 tis. Kč a projednán v radě a zastupitelstvu města. Projednání dotací z kulturního fondu pro 1. 
kolo 2012 radou a zastupitelstvem města bude zařazeno v programu jednání až za 1. rozpočtové opatření 
2012. 
Statutární město Liberec zveřejnilo v lednu 2012 informaci o vyhlášení 1. kola 2012 pro poskytnutí dotací 
z kulturního fondu s termínem uzávěrky příjmu žádostí do úterý 31. ledna 2012 16:00 hodin na akce 
konané v období od 1. dubna 2012 do 31. srpna 2012. Součástí oznámení byla rovněž informace, že od 
1.1.2012 platí upravená základní pravidla a nová žádost o poskytnutí dotace z kulturního fondu. 
Do termínu uzávěrky bylo podáno celkem 70 žádostí od 53 žadatelů. Po termínu uzávěrky byly podány 4 
žádosti. Požadavky všech 74 žadatelů o dotace z kulturního fondu činily celkem 3,724.021 Kč (viz 
tabulka - příloha č. 1). 
           
Správní rada odhlasovala, že 4 žádosti doručené po uzávěrce nebudou zahrnuty do projednávání 
jednotlivých žádostí v tomto 1. kole 2012. 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání dále posuzovala každou žádost jednotlivě v souladu se 
schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních pravidel pro rok 2012 (příloha č. 
2).  
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Správní rada o každé žádosti doručené do termínu uzávěrky hlasovala jednotlivě. 
Přeřazení žádosti: 
1 žádost (č. 58) bude přeřazena z důvodu termínu konání do 2. řádného kola 2012  
(2. kolo zahrnuje akce od 1. srpna do 31. prosince 2012) 
 
Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace: 
26 žádostem (3, 4, 9-11, 13-14, 17, 19, 25-26, 28, 30-31, 36-37, 39, 41, 43, 45, 49, 53-57) nebyla 
navržena žádná dotace. Všichni hlasovali PRO nepřidělení dotace – viz příloha č. 1. 
   
Žádosti, kterým byla přidělena dotace:  
43 žádostem (1-2, 5-8, 12, 15-16, 18, 20-24, 27, 29, 32-35, 38, 40, 42, 44, 46-48, 50-52, 59-70) 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 pro1. vyhlášené kolo 
v roce 2012 v celkové výši 360.000 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 1. kolo 2012 
č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu v roce 2012   
č. 3 – Žádost o odklad termínu předložení vyúčtování Kalendáře Liberecka 
                                              
 
V Liberci 9. února 2012 
 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
               tajemnice SRKF 

Ladislav Dušek 
 předseda SRKF 

 


