
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 23. 2. 2012 

Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřizovaných 

Statutárním městem Liberec za rok 2011 

 
Předkládá:  Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky  

  

Zpracoval:  Eva Troszoková, oddělení technické správy školských a kulturních zařízení 
  

telefon: 485 243 372 

 



Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 27/09 ze dne 5. 3. 2009 byl zřízen Fond pro 
financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřizovaných Statutárním městem 
Liberec jako trvalý účelový fond Statutárního města Liberce dle § 84, odstavce 2, písmeno d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 5, odstavce 1, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Za každý uplynulý kalendářní rok předkládá odbor školství a kultury radě a zastupitelstvu 
města zprávu o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací, zřizovaných Statutárním městem Liberec (dále jen fond), která 
obsahuje informace o hospodaření s finančními prostředky na účtu uvedeného fondu. 
 
Finančním zdrojem fondu jsou odvody z odpisů nemovitého majetku kulturních 
příspěvkových organizací. Schválený rozpočet fondu na rok 2011 činil 19.115.822,- Kč. 
 
V průběhu roku 2011 byly v souladu s usneseními Zastupitelstva města Liberec čerpány 
finanční prostředky v celkové výši  2.820.635,- Kč na následující akce: 
 
 
číslo název akce Schválené   

náklady 
(odhad ) v Kč 

Skutečné 
náklady v Kč 

Číslo usnesení 
ZM 

1. ZOO – zastřešení posezení   
u restaurace Gibon 

347.893,- 347.893,- 244/2010  
ze dne 22.12.2010 

2. Botanická zahrada – oprava 
topného systému 

134.000,- 123.196,- 60/2011 
ze dne 16.4.2011 

3. Lidové sady-oprava střechy 
 

370.000,- 92.820,- 186/2011 
ze dne 8.9.2011 

4. Lidové sady – oprava fasády 
(spolufinancování dotace MK ČR) 

2.050.000,- 2.050.566,- 202/2011  
ze dne 29.9.2011 

5. Divadlo F. X. Šaldy – nákup 
mixážního pultu pro Malé divadlo 

150.000,- 137.904,- 21/2011 
ze dne 27.10.2011 

6. Divadlo F. X. Šaldy – radnice – 
optické propojení (I. etapa) 

569.000,- 68.256,- 247/2011 
ze dne 24.11.2011 

 Náklady celkem 3.620.893,- 2.820.635,-  
 
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 16.295.187,- Kč budou v souladu s pravidly fondu 
v rámci finančního vypořádání roku 2011 po odsouhlasení zastupitelstvem města zařazeny 
rozpočtovým opatřením do rozpočtu odboru školství a kultury. 
 
Rekapitulace: 
 
Schválený rozpočet fondu na rok 2011 19.115.822,- Kč 
Celkové čerpání fondu v roce 2011   2.820.635,- Kč 
Zůstatek fondu (převod do roku 2012) 16.295.187,- Kč 
 
Podklady pro realizaci jednotlivých akcí jsou k nahlédnutí na odboru školství a kultury. 
 
 


