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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 3. kolo 2012 v celkové výši 561.500 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 3. 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: únor 2013 
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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 fondu na rok 2012 byly 
schváleny původně ve výši 940.000 Kč a červnovým rozpočtovým opatřením byly prostředky 
navýšeny ještě o 90.500 Kč. Rozpočet fondu byl dále posílen v průběhu roku prostředky z 
odmítnutých dotací 1. a 2. kola 2012 a vrácených dotací v době od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012.  
 
Celkový rozpočet fondu k 30. 9. 2012  1.069.561 Kč 
v 1. kole rozděleno     -  360.000 Kč 
v 2. kole rozděleno    -  147.500 Kč 
k dispozici pro 3. kolo 2012   + 562.061 Kč. 
 
Statutární město Liberec zveřejnilo v průběhu prázdnin informaci o vyhlášení 3. kola 2012 
pro poskytnutí dotací z kulturního fondu s termínem uzávěrky příjmu žádostí do 30. září 
2012. Vzhledem k tomu, že se jednalo o neděli, žádosti byly přijímány až do pondělí 1. října 
2012 na akce konané od 1. prosince 2012 do 30. dubna 2013. Do termínu uzávěrky bylo po-
dáno 38 žadateli celkem 53 žádostí a 1 žádost (č. 17) byla do kulturního fondu přeřazena 
z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání. Po termínu uzávěrky nebyla podána žádná žádost.  
Požadavky všech žadatelů o dotace z kulturního fondu činily celkem 1.481.342 Kč (viz tabul-
ka - příloha č. 1). 
 
Žádosti 3. kola kulturního fondu pro rok 2012 
Správní rada kulturního fondu v další části jednání posuzovala každou z 54 došlých žádostí 
jednotlivě v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních 
pravidel pro rok 2012 (příloha č. 2) takto: 
 

• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
 3 žádostem ( č. 18, 45 a 47) nebyla navržena žádná dotace  (viz tabulka); 
   

• žádosti, kterým byla navržena dotace:  

51 žádostem (č. 1 – 17, 19 – 44, 46, 48 - 54) byla navržena dotace v konkrétní výši 
(viz tabulka).                                                                                                                                                  

 
Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 
3. vyhlášené kolo roku 2012 v celkové výši 561.500 Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1. 
Tento návrh bude předložen Radě města Liberec k doporučení a Zastupitelstvu města Liberec 
ke schválení.  
 
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 3. kolo 2012 

č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu v roce 2012                            

č. 3 – Zápis č. 3 /2012 Správní rady kulturního fondu SML ze dne 11. 10. 2012 



Příloha č. 1

Č. Žadatel Název akce

1
Spolek ruprechtických 
sousedů

8. ruprechtické velikonoční trhy

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1 Židovská obec Liberec Oprava náhrobku na Židovském 
hřbitově

jaro 2013 9 552 8 592 7 000 kamenosochařské práce Ivo Stránský

2 Mgr. Vladimír Stanislav
příprava a tisk knihy pro děti 
"Pomsta Gurghů"

prosinec 2012 60 200 19 000
15 000

jazykové korektury, černobílé ilustrace, mapky na 
předsádky, barevný přebal, grafický návrh sazby

3 Petr Polda - Nakladatelství Vratislavice nad Nisou, kniha první prosinec 2012 250 000 50 000 15 000 tisk, knihařina, doprava

4 Helena Patyiová
vydání knihy "Oni a My aneb Klady 
i zápory smíšeného manželství" - 
autorka Helena Patyiová

prosinec 2012 - duben 
2013                                
tisk leden - únor 2013

55 000 53 000

15 000

tisk knihy 

5
Kalendář Liberecka spol. s r. 
o.

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

1.1.2012 - 31.12.2012 
(křest a zavedení do 
prodejní sítě prosinec 
2012)

278 000 60 000

15 000

tiskové práce

6
Kalendář Liberecka spol. s r. 
o.

časopis "V"                                    - 
4. č., XI. ročník (pros. 2012)         - 
1. č., XII. ročník (březen 2013)

1.9.2012 - 31.3.2013 540 000 60 000
18 000

tiskové práce pro obě čísla

7 Spolek Patron
časopis Patron (informace přátel 
drobných památek Jizerských hor)

1.12.2012 - 30.4.2013    
tisk časopisu březen 
2013

8 600 5 600
5 000

grafika + tisk, redakční práce

8 Kruh autorů Liberecka Světlik - časopis
prosinec 2012 - leden 
2013                                      
tisk leden 2013

27 000 25 000
10 000

tisk a materiál

9 Klub 7.65 o. s. Fotografická ročenka klubu 2012 prosinec 2012 38 450 16 000 5 000 tisk, materiál, knihařské zpracování

10
Oblastní galerie v Liberci, 
přísp. organizace

Pod Ještědem 2013 - současná 
výtvarná scéna Liberecka (tisk 
katalogu + doprovodný program)

18.4. - 9.6.2013             
tisk katalogu do 7.2.2013

308 866 20 000 10 000
výtvarný materiál pro doprovodný program, tisk 
katalogu, překlad textů v katalogu do anglického a 
německého jazyka

Žádost o prominutí nebo zmírnění sankcí, vyplývajících z pozdě dodaného vyúčtování.                                                                                                            
Dotace 4.000 Kč poskytnuta v 1. kole 2012. Akce se uskutečnila 8.4.2012, dotaci příjemce obdržel 25.4.2012 poštovní poukázkou, 
vyúčtování mělo být dodáno do 25.6.2012 (do 60 dnů po doručení dotace - čl. V, odst. 6 smlouvy). Vyúčtování bylo doručeno 
20.7.2012 z důvodu opomenutí, které bylo zapříčiněno nemocí pokladníka (blíže viz žádost).

Žádost

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 3. kolo roku 2012                                               
na akce zahájené v období od 1. prosince 2012 do 30 . dubna 2013

(příjem žádostí do 1. října 2012 do 17:00 hodin)

Účel dotaceČ. Žadatel Název akce Termín akce
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Účel dotaceČ. Žadatel Název akce Termín akce

11 Filmový klub Liberec
Autorský studentský film "Vobrázky 
z vajglů"

prosinec 2012 - březen 
2013

60 000 49 000

5 000

honoráře lektorům, propagační materiály a 
propagace, pronájem profesionální filmové kamery, 
pronájem světel, pronájem steadicam a 
kamerového jeřábu

12
Občanské sdružení 
EURYTMIE

Nahrání a vydání CD souboru 
Grasshoppers

prosinec 2012 - únor 
2013

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

13 Kateřina Novotná
natočení a vydání CD skupiny 
Kabája

leden - březen 2013 85 000 55 000 5 000
natáčení ve studiu, hudební režie, návrh bookletu, 
honoráře hostů, mastering

14 Lukáš Tvrzník Natočení hudebního videoklipu březen 2013 7 000 4 000 4 000 natočení videoklipu a postprodukce

15 Anna Burianová
Natáčení videoklipu "Šílenství pro 
vlastní klid"

leden 2013 17 000 12 000 5 000 příprava, natočení klipu, postprodukce

16 Nadační fond Konopná Adventní tržnice nápadů 2.12.2012 20 500 12 000 6 000 pronájem prostor, návrh a tisk pozvánek,

17
Spolek přátel Ostašova            
přeřazeno z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzděl.

Pamětní kniha leden 2013 68 000 20 000 8 000  grafická úprava kroniky , tisk a vazba

18 Spolek přátel Ostašova
Toulky minulostí II. - Ostašov 
zdraví Dechow

2.12.2012 57 000 19 000 0

informační brožury - papír a tisk, magnetická 
interaktivní tabule, grafický návrh a tisk brožur, 
zpracování videozáznamu do prezentačního DVD, 
zpracování a konečná úprava zvuku

19 Spolek přátel Ostašova
Vánoce 2012 - výstava betlémů, 
adventní koncerty

1. - 25.12.2012 25 000 11 000 5 000
výzdoba kostela, grafický návrh a tisk tiskovin, 
zpracování a konečná úprava zvuku, zapůjčení 
osvětlení, ozvučení akce 

20 Spolek přátel Ostašova Ostašovský masopust 23.2.2013 23 000 11 000 6 000
grafický návrh a tisk (pozvánky, letáky), ozvučení 
akce, živá hudba

21 Spolek přátel Ostašova Ostašovské poutní slavnosti 27.4.2013 52 000 25 000 6 000
grafický návrh a tisk (pozvánky, letáky), ozvučení 
akce, živá hudba - folk, pronájem stánků a lavic

22 Ladislav Haidl
výstava fotografií "Ostašov - 
Berzdorf"

prosinec 2012 47 000 17 500 6 000
zapůjčení audiovizuální techniky, zajištění 
propagace výstavy, pronájem stojanů a osvětlení

23 Motyčkovic klika o. s. Masopustní pohádkové dopoledne 26.1.2013 14 000 9 000 6 000 propagace, pronájem sálu 

24 Divadelní spolek ODEVŠAD NaNečisto 2013
(1.9.2012 - 30.9.2013)   

realizace:                              
27.2. - 3.3.2013

153 100 71 750 20 000 pronájem prostor

25 Divadelní spolek ODEVŠAD
Krajská postupová přehlídka 
Wolkrův Prostějov 2013

(1.9.2012 - 30.9.2013)   
realizace:                              

28.2. - 2.3.2013
41 800 20 000 10 000 pronájem prostor

26 Rodinné centrum Žirafa Velikonoční jarmark 30.3.2013 35 800 24 000 8 000
výroba a tisk letáků, pronájem sálů a židlí, pronájem 
ozvučení a aparatury
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Účel dotaceČ. Žadatel Název akce Termín akce

27
Občanské sdružení 
EURYTMIE

Vánoční koncert dětský sborů a 
souborů ZŠ a ZUŠ Jabloňová 
Liberec

7.12.2012 46 300 35 000 30 000 pronájem prostor, technika

28
Krajská věděcká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Noc s Andersenem aneb Všechny 
děti potřebují pohádky

březen 2013 6 000 5 500 2 000 honoráře

29
Krajská věděcká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

cyklus přednášek "Jak se zrodil 
Liberec"

prosinec 2012 - duben 
2013

10 000 8 000 2 000 honoráře

30
Krajská věděcká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Z pohádky do pohádky aneb hraní 
i čtení pro nejmenší

prosinec 2012 - duben 
2013

12 500 12 500 2 000 honoráře

31
Krajská věděcká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Pobočky knihovny - centra 
setkávání

prosinec 2012 14 000 7 000 5 000 honoráře (přednášky, divadelní představení)

32
Unie českých pěveckých 
sborů

Vítání jara 2013
březen - duben 2013    

akce březen 2013
79 000 59 000 40 000 pronájem prostor, ozvučení koncertu,

33
Zoologická zahrada Liberec, 
přísp. organizace

Vánoce v Lidových sadech 22.12.2012 33 000 25 000 5 000 propagace, zajištění programu - pohádky

34
Zoologická zahrada Liberec, 
přísp. organizace

Taneční odpoledne leden - duben 2013 28 000 19 000 10 000 zajištění programu, světelná a zvuková technika

35
Zoologická zahrada Liberec, 
přísp. organizace

Pálení čarodějnic a lampiónový 
průvod

30.4.2013 60 000 47 000 17 000
propagace, grafické práce (návrh plakátů), zajištění 
programu

36 Michal Kadlec
Unplugged koncert skupiny Jarret 
a natočení promo videa

29.3.2013 42 000 25 000 10 000
ozvučení koncertu, propagace, grafický návrh 
plakátu, natočení a střih promo videa

37 Člověk v tísni o. p. s. Filmový festival Jeden svět 1. - 14.4.2013 112 800 50 000 30 000
poplatek autorských práv, pronájem projekčních 
míst, tisk plakátů, výlep plakátů

38
Spolek pro vlastivědnou práci 
v Liberci a okolí

Kulturní večery
prosinec 2012 - březen 

2013
2 800 2 800 2 000 pronájem prostor

39
Dům dětí a mládeže Větrník 
Liberec

Přehlídka dětské recitace - 
postupové kolo celostátní přehlídky 
(oblastní kolo)

leden - duben 2013        
akce 22.3.2013

19 000 8 100 5 000 odměny pro členy odborné poroty

40
Dům dětí a mládeže Větrník 
Liberec

Dětská scéna 2013 - postupové 
kolo celostátní přehlídky (oblastní 
kolo)

leden - březen 2013      
akce 16.3.2013

36 300 14 500 10 000 odměny lektorů a členů odborné poroty, nájemné

41 Filmový klub ZOOM o. s. Dětský filmový klub 1.12.2012 - 30.4.2013 37 000 20 000 10 000 výlep plakátů, půjčovné filmů

42 Filmový klub ZOOM o. s. Labyrint animace 15. - 17.2.2013 66 500 56 500 5 000
výlep plakátů, výroba plakátů (grafika, tisk), 
pronájem prostor

43
Rosex - volné liberecké 
vokální sdružení o. s.

Vánoční koncert 22.12.2012 47 000 23 000 15 500

honorář hostů a muzikantů, notový materiál, tisk 
plakátů, květinové dary, pronájem prostor, 
propagace, zveřejnění, média, technické zajištění 
koncertu

44 Kruh přátel Severáčku Vánoční koncerty Severáčku 20. a 26.12.2012 133 000 60 000 40 000 pronájem prostor
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náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč
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45
Dětský folklorní soubor 
JIZERKA

Lidové tradice Podještědí - 
redionální přehlídka tří krajů

duben 2013 15 000 6 000 0
doprava (autobus)                                                              
akce není na území města Liberce

46 Akcent Liberec, o. s.
Koncert k příležitosti desetiletého 
výročí založení sboru

březen 2013 39 000 24 000 10 000
ozvučení, grafický návrh plakátu, propagace, 
pronájem sálu

47 Akcent Liberec, o. s.
Nákup zpěvové aparatury 
(mikrofony) pro ozvučení 
komorního pěveckého sboru

prosinec 2012 52 000 42 000 0 4x zpěvový kondenzátorový mikrofon kardiodní

48
Klub přátel výtvarného umění - 
pobočka Liberec

Kulturně vzdělávací pořady v 
Experimentálním studiu v Liberci

1.1. - 30.4.2013 8 500 6 000 6 000
honoráře za přednášky lektorů, pronájem sálu a 
techniky

49
Mgr. Štěpánka Kašparová, 
Kulturní agentura Štěk

Worldexperiment, 13. cyklus
prosinec 2012 - duben 

2013
70 000 50 000 20 000

tisk plakátů a letáků, grafické práce, příprava 
tiskovin, pronájem prostor, technické zabezpečení, 
pronájem zvukařského a osvětlovacího zařízení v 
exter. prostoru, výlep plakátů, honoráře včetně 
autorských

50 Jana Koucká Frozenfest 9.2.2013 58 000 39 000 13 000
pronájem zahrady Lidových sadů, ozvučení, návrh a 
výlep plakátů, propagace

51 Otevřené stránky o. s. Nedělní pohádková odpoledne
prosinec 2012 - duben 

2013
86 000 38 000 10 000 honorář účinkujících, výroba a tisk plakátů

52 Otevřené stránky o. s. Večery regionální kultury
prosinec 2012 - duben 

2013
77 000 40 000 10 000

honorář účinkujících, výroba a tisk plakátů, 
propagace

53 Divokej Ir, o. s. Irská hudba a tanec v Liberci
prosinec 2012 - duben 

2013
51 000 40 000 20 000

kapela, vystupující hosté, pronájem, tisk 
informačního materiálu, grafické služby, nájem 
aparatury, zvukař

54
Římskokatolická farnost 
arciděkanství Liberec

Adventní koncerty 2012 1.12. - 23.12.2012 59 000 21 000 12 000
výroba a výlep plakátů, odměny za provedení 
koncertů (4 koncerty)

CELKEM 3 612 568 1 481 342 561 500

3 612 568 Kč
1 481 342 Kč

54
Počet žádostí po termínu 0
Počet žadatelů 38

940 000 Kč 360 000 Kč
Vrácené dotace (od 1.1. do 30.9.2012) 23 061 Kč 147 500 Kč

16 000 Kč 562 061 Kč
90 500 Kč Celkem 1 069 561 Kč

561 500 Kč

Náklady projektů

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF

k dispozici pro 3. kolo Odmítnuté dotace v 1. a 2. kole 2012
Navýšení příspěvku do KF usn. č. 141/2012 ZM 28.6.2012

ve 2. kole 2012 rozděleno

Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací ve 
3. kole 2012

Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2012 v 1. kole 2012 rozděleno
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Celkem 1 069 561 Kč
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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. 3/2012 
z jednání Správní rady kulturního fondu (SRKF) konaného dne 11. října 2012  

v budově liberecké radnice, zasedací místnosti č. 209 
 
Přítomni: L. Dušek, Ing. O. Červinka, K. Klikarová, S. Baťová, L. Slánský 
Omluveni: PhDr. E. Koudelková, Mgr. J. Tauchman 
Hosté:  K. J. Svoboda, náměstek primátorky  
                                                                                                
 
PROGRAM 
1/ Zahájení jednání 
2/ Informace o použitelných finančních prostředcích pro 3. kolo 2012 
3/ Projednání žádosti Spolku ruprechtických sousedů 
4/ Projednání všech doručených žádostí pro 3. kolo 2012 
 
1/ Zahájení jednání 
Předseda správní rady Ladislav Dušek uvítal všechny členy a konstatoval, že je správní rada usnášení 
schopná a poté byl schválen program všemi přítomnými. 
 
2/ Informace o použitelných finančních prostředcích pro 3. kolo 2012 
Finanční prostředky kulturního fondu na rok 2012 byly schváleny původně ve výši 940.000 Kč, 
červnovým rozpočtovým opatřením roku 2012 byly prostředky navýšeny ještě o 90.500 Kč a v průběhu 
roku byl rozpočet fondu posílen ještě o prostředky z odmítnutých dotací 1. a 2. kola 2012 a vrácených 
dotací v době od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012 (tj. celkem 1.069.561 Kč).  
 
Rozpočet fondu k 30. 9. 2012   1.069.561 Kč 
v 1. kole rozděleno     -  360.000 Kč 
v 2. kole rozděleno    -  147.500 Kč 
k dispozici pro 3. kolo 2012   + 562.061 Kč. 
 
3/ Projednání žádosti Spolku ruprechtických sousedů  - žádost o prominutí či zmírnění sankcí 
Dne 30.7.2012 zaslal předsedovi správní rady kulturního fondu Spolek ruprechtických sousedů písemnou 
žádost o prominutí či zmírnění sankcí vyplývajících z pozdě dodaného vyúčtování jedné finančně 
podpořené akce. 
Správní rada tedy na začátku svého jednání nejprve projednala a bezprostředně poté hlasovala o této 
žádosti s přihlédnutím ke smluvním podmínkám rámcové smlouvy č. 11/12/0020 a bodu č. 10 základních 
pravidel pro poskytování dotací. 
Jednalo se o jednu ze tří finančně podpořených akcí z kulturního fondu, konkrétně o 8. ruprechtické 
velikonoční trhy. Akce byla podpořena částkou 4.000 Kč, vyúčtování však bylo předloženo 22 dní po 
uplynutí termínu pro předložení vyúčtování. 
Návrh správní rady: 
Správní rada přihlédla k tomu, že zbývající 2 akce uvedené v téže smlouvě č. 11/12/0020 (9. ruprechtický 
rockový festival a 8. ruprechtický dětský den) byly vyúčtovány včas a bez závad a akce pořádané tímto 
spolkem jsou velmi kladně hodnoceny a navštěvovány širokou veřejností. S ohledem na bod č. 10 
základních pravidel pro poskytování dotací tedy správní rada kulturního fondu navrhuje žádosti Spolku 
ruprechtických sousedů vyhovět částečně tak, že bude příjemce vyzván k vracení poskytnuté dotace ve 
výši 4.000 Kč za akci 8. ruprechtické velikonoční trhy, avšak i nadále bude moci žádat o dotace 
z kteréhokoliv městského fondu bez časového omezení.  
Návrh správní rady bude takto předložen radě města ke schválení. 
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4/ Žádosti 3. kola 2012 
Správní rada kulturního fondu v další části jednání posuzovala každou z 54 došlých žádostí jednotlivě 
v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních pravidel pro rok 2012 
(příloha č. 2) takto: 
 

• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
 3 žádostem ( č. 18, 45 a 47) nebyla navržena dotace  (viz tabulka); 
   

• žádosti, kterým byla navržena dotace:  
 51 žádostem (č. 1 – 17, 19 – 44, 46, 48 - 54) byla navržena dotace v konkrétní výši (viz tabulka).                                                                                                                             
 
Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 3. vyhlášené kolo 
roku 2012 v celkové výši 561.500 Kč. Tento návrh bude předložen Radě města Liberec k doporučení a 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení (viz tabulka - 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 3. kolo 2012 
č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu v roce 2012                            
č. 3 – Žádost Spolku ruprechtických sousedů ze dne 30. 7. 2012 
   
 
                                              
 
V Liberci 11. října 2012 
 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
               tajemnice SRKF 

Ladislav Dušek, v.r. 
 předseda SRKF 

 


