
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutár-
ního města Liberec pro 2. kolo 2012  

 

Zpracovala: Ing. Jitka Strasserová, tajemnice Správní rady kulturního fondu  

odbor, oddělení: odbor školství a kultury, oddělení kultury 

telefon: 48 524 3381 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jitka Strasserová 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM 19. 6. 2012 

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     

návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního měs-
ta Liberec pro 2. kolo 2012 v celkové výši 147.500 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 2. 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: 10//2012 
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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 KF na rok 2012 byly 
schváleny zastupitelstvem města ve výši 940.000 Kč, přičemž do 1. pololetí 2012 budou čer-
pány finanční prostředky kulturního fondu pouze do výše 50% schváleného rozpočtu, tj. do 
výše 470.000 Kč. 
 Statutární město Liberec zveřejnilo informaci o vyhlášení 2. kola 2012 pro poskytnutí 
dotací z kulturního fondu s termínem uzávěrky příjmu žádostí do čtvrtka 31. května 2012 do 
16:00 hodin na akce konané od 1. srpna 2012 do 31. prosince 2012. Do termínu uzávěrky bylo 
podáno celkem 51 žádostí od 39 žadatelů. Po termínu uzávěrky byla podána 1 žádosti. Poža-
davky všech 52 žádostí o dotace z kulturního fondu činily celkem 1.809.500 Kč (viz tabulka - 
příloha č. 1). 
 
 Správní rada kulturního fondu dále posuzovala každou žádost jednotlivě v souladu se 
schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních pravidel pro rok 2012 
(příloha č. 2) a odhlasovala tento návrh:  
 

• přeřazení žádostí: 
1 žádost (č. 50) bude přeřazena z důvodu termínu jejího konání do 3. řádného kola 2012  
(2. kolo zahrnuje akce od 1. srpna do 31. prosince 2012); 
 

• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
32 žádostem (1, 4, 5, 7 – 10, 13, 15, 19 -20, 24, 2527, 28, 31, 34 – 46, 48, 50, 51, 52 ) nebyla 
navržena žádná dotace dle přílohy č. 1; 
   

• žádosti, kterým byla navržena dotace:  
19 žádostem (2, 3, 6, 11, 12, 14, 16 – 18, 21 – 23, 26, 29, 30, 32, 33, 47, 49) byla navržena 
dotace v konkrétní výši uvedené v příloze č. 1.  
   
 Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 
2. vyhlášené kolo v roce 2012 v celkové výši 147.500 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 2. kolo 2012                                      
č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu v roce 2012                           
č. 3 – Zápis č. 2/2012 Správní rady kulturního fondu SML ze dne 11. 6. 2012 

 



Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1 Wiener Egon Kniha fejetonů a starých 
pohlednic z Liberce - IV.

říjen 2012 96 000 40 000 0 tisk, papír, vazba, grafika, jazykové korektury

2 Šulc Martin
výstava obrazů 
impresionisty Pavla Šulce - 
katalog

prosinec 2012 160 000 40 000 4 000
tisk katalogu, překlad a korektury textů, 
fotografické služby (fotografie do katalogu)

3
Karpaš Roman - 
Nakladatelství RK

Jizerské hory z nadhledu 
(pracovní název)

říjen - listopad 2012 195 000 30 000 8 000 polygrafické zpracování (tisk)

4
Karpaš Roman - 
Nakladatelství RK

Realizace výstavy "Silová 
pole" v Oblastní galerii 
Liberec

2. pololetí 2012 57 500 10 000 0

materiál pro realizaci - zinkový plech, grafický 
papír, chlorid železitý, tiskařské barvy, speciální 
závěsy, magnetická tabule, neodymové magnety, 
fotomateriál, plachta na zvětšeninu grafiky, různé 
drobnosti

5
Kalendář Liberecka spol. s 
r. o.

Časopis "V"                                       
- 3. číslo, XI. ročník                            
- 4. číslo, XI. ročník

3. číslo - září 2012                 
4. číslo - prosinec 2012

540 000 60 000 0 tiskové práce (2 čísla)

6 Čtveráček Karel
Ročenka liberecké 
architektury 07/2011

říjen - prosinec 2012 
(tisk říjen 2012)

215 000 40 000 15 000 tisk

7
Boveraclub, občanské 
sdružení

Tramvajová tradice - 
propagační brožurka

září 2012 20 000 12 000 0 tisk

8
Odpolední filmová škola 
Liberec, o. s. produkce krátkometrážního 

filmu "O ledové princezně"

srpen - listopad 2012 142 500 35 000 0
pronájem osmimístné dodávky, pronájem zařízení 
pro záznam zvuku, pronájem stativu s fluidní 
hlavou, pronájem kinosálu na premiéru filmu

9 Tvrzník Lukáš natočení hudebního 
videoklipu

srpen - prosinec 2012 38 000 28 000 0 natočení videoklipu + postprodukce

10 Hubáček Petr, Mgr. Nahrání CD autorské hudby 
skupiny Tres Udos

září 2012 30 000 15 000 0
CD nosiče, obaly, tisk bookletu, platba za 
nahrávací dny

11 Hubáček Petr, Mgr. Festival amatérského filmu 
Liberec - "FAFL 2012"

1.9.2012 30 000 15 000 11 000 výlep plakátů, výroba cen, pronájem plochy

12
Občanské sdružení 
Bohemia Cantat Liberec

Mezinárodní festival 
sborového zpěvu Bohemia 
cantat Liberec 2012

23. - 26.8.2012 990 000 190 000 14 000 pronájem prostor, propagace

13 Tom Live Centrum s. r. o. Floor Fest 2012 6. - 8.7.2012 230 000 100 000 0
aparatura, zvukař (honorář), pronájem areálu, 
propagace akce, honoráře kapel

14
Spolek ruprechtických 
sousedů

9. ruprechtická pouť 7. - 9.9.2012 71 000 46 000 10 000
montáž a demontáž pódia, služby zvukaře, tisk a 
výlep plakátů, pronájem WC, likvidace odpadu 
včetně košů

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 2. kolo roku 2012                                               
na akce zahájené v období od 1. srpna 2012 do 31. prosince 2012

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

Účel dotaceČ. Žadatel Termín akceNázev 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 Termín akceNázev akce

15
Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí

Kulturní večery říjen - prosinec 2012 21 000 21 000 0
pronájem sálu Severočeského muzea na období 
říjen - prosinec 2012

16
SSRPŠ při Gymnáziu                
F. X. Šaldy v Liberci

Literární pozdravy 2012 23. - 24.11.2012 45 000 28 000 10 000
propagace, pronájem prostor, honoráře 
účinkujících autorů

17
Náboženská obec Církve 
čs. husitské v Liberci

Doteky - plochy poznání září - prosinec 2012 51 340 25 000 5 000 honoráře autorské a účinkující

18
Junák - Svaz skautů a 
skautek ČR, přístav Maják 
Liberec

Hra po městě - Slavné 
osobnosti Liberecka

8.9.2012 5 000 2 500 2 000
materiál na zajištění doplňkového programu, 
kopírování propagačních materiálů, účastnických 
lístků a průvodek

19 Outdoor films, s. r. o.
Mezinárodní festival 
outdoorových filmů - 10. 
ročník 2012

13. - 16.11.2012 175 000 65 000 0

nákup kancelářských potřeb, nákup elektronických 
nosičů, pronájem prostor a techniky, výroba a 
umístění reklamních materiálů (plakáty, letáky, 
bilboardy, katalogy, …), výroba a umístění 
rozhlasových a TV spotů, grafické služby, 
překlady, titulkování a sestřihy filmů, inzerce v 
tisku

20 Spolek přátel Ostašova Toulky minulostí srpen - září 2012 101 000 37 000 0

nákup DVD nosičů, tisk informačních brožur a 
letáků, plakátů, papíry, fólie, záznamové zařízení, 
promítací plátno, projektor, grafické zpracování 
podkladů, zvukové zpracování, tisk kronik, reklama 
a distribuce, vazba kronik

21 Spolek přátel Ostašova
Divadelní představení v 
kostele sv. Vojtěcha

31.8.2012 53 000 15 000 8 000
výroba a distribuce letáků, reklama, inzerce, 
pronájem techniky - osvětlení a ozvučení scény, 
zajištění obrazového a hudebního záznamu

22
Klub přátel výtvarného 
umění - pobočka Liberec

Kulturně vzdělávací pořady 
v Experimentálním studiu v 
Liberci

září - prosinec 2012 11 500 7 500 5 000 pronájem sálu a techniky

23
Jizersko-ještědský horský 
spolek

Podzimní slavnosti na 
Martinské stěně

22.9.2012 26 000 21 000 2 000 plakát a reklama v tisku

24 Ottl Marek

Big Band Jam 2012 - večer 
s hosty Janem Křížem, 
Voxtetem, Mirasem Beatbox 
a Big´O´Bandem

listopad 2012 155 000 85 000 0
pronájem technického zařízení (zvuk, světla), 
pronájem prostor

25 ABF, a. s.
Výstava Young Architect 
Award

15.1. - 15.12.2012 
(výstava v Liberci 

listopad 2012)
429 300 48 000 0

autorské honoráře - odměny porotcům, výroba 
výstavních panelů, příprava a rozesílka tiskových 
zpráv, komunikace s klíčovými novináři, 
monitoring, textová příprava PR článků, DTP 
příprava elektronických dat pro výrobu výstavních 
panelů

26 Alliance Française Liberec Dny francouzské kultury říjen - listopad 2012 170 000 70 000 10 000 honoráře, pronájmy, propagace
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Účel dotaceČ. Žadatel Termín akceNázev akce

27
Sbor Církve adventistů 
sedmého dne Liberec

Motosnění 2012 22.9.2012 49 000 15 000 0
dovoz a zapůjčení historických motocyklů, 
honoráře

28 Kruh přátel Severáčku
Zájezd Severáčku na 
mezinárodní sborovou 
soutěž v Rimini (Itálie)

2. - 8.10.2012 257 500 60 000 0 autobusová doprava (Liberec - Rimini a zpět)

29 Divokej Ir, o. s. Irský podzim v Liberci 15.9. - 31.11.2012 91 500 45 000 8 000
pronájem, náklady na propagaci (plakáty, letáky, 
vizitky), nájem aparatury, zvukař

30 Kadlec Michal
Koncert k 20 letům 
existence skupiny Jarret

26.10.2012 34 000 14 000 10 000
převod fotografií a videí do digitální podoby, 
propagace - tisk a výlep plakátů, pronájem 
Experimentálního studia, ozvučení

31 Kadlec Michal
Vydání zpěvníku skupiny 
Jarret

srpen - říjen 2012 80 000 30 000 0
příprava podkladů - notový zápis + akordové 
značky, práce grafika, vytištění zpěvníku

32
Zoologická zahrada 
Liberec, přísp. org.

Tančení odpoledne září - prosinec 2012 28 000 19 000 10 000 zajištění programu, světelná a zvuková technika

33 Koucká Jana Letní Frozenfest 13.10.2012 58 000 39 000 8 000
tisk plakátů, pronájem zahrady Lidových sadů, 
ozvučení, návrh a výlep plakátů, jiná propagace

34
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. 
organizace

"Litera-tour" - Literární 
procházka Libercem

2.10.2012 6 000 6 000 0 honoráře

35
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. 
organizace

Besedy se spisovateli a 
ilustrátory

říjen - prosinec 2012 9 000 9 000 0 cena tří besed

36
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. 
organizace

LiStOVáNí listopad 2012 13 000 13 000 0 cena dvou představení

37
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. 
organizace

Pohádky a rok 
animovaného filmu

srpen - prosinec 2012 4 500 2 500 0 honorář

38
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. 
organizace

Z pohádky do pohádky 
aneb hraní i čtení pro 
nejmenší

září - prosinec 2012 7 500 7 500 0 honoráře

39
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. 
organizace

Pohádky a tradice pro malé 
i velké

1.11. - 22.12.2012 14 000 12 000 0 honoráře

40
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. 
organizace

cyklus pořadů "Památky 
kolem nás 2012"

září - prosinec 2012 5 000 5 000 0 honoráře

41
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. 
organizace

(ne)známe se? září - prosinec 2012 7 769 5 500 0 honoráře

42
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. 
organizace

Světlik
3. číslo - říjen 2012               

4. číslo - prosinec 2012
38 000 19 000 0 honoráře autorům příspěvků, tisk

43 Nadační fond Konopná Adventní tržnice nápadů 2.12.2012 20 500 12 000 0 přeřadit do 3. kola 2012
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Účel dotaceČ. Žadatel Termín akceNázev akce

44 Otevřené stránky o. s.
Nedělní pohádková 
odpoledne

srpen - prosinec 2012 85 000 44 000 0
honorář účinkujících, výtvarné potřeby, výroba a 
tisk plakátů

45 Otevřené stránky o. s. Večery reginální kultury srpen - prosinec 2012 79 000 36 000 0 honorář účinkujících, výroba a tisk plakátů
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Účel dotaceČ. Žadatel Termín akceNázev akce

46 Buchar Martin End of summer party vol. 1 1.9.2012 100 000 80 000 0
honoráře pro účinkující, tisk plakátů, ozvučení 
akce, grafický design plakátů, pronájem prostor, 
pronájem osvětlení

47
Římskokatolická farnost - 
arciděkanství Liberec

Duchovní hudba u svatého 
Antonína

8.9.2012 a 21.10.2012 62 400 20 000 2 500 nákup a výlep plakátů

48
Občanské sdružení Sekce 
sdružení duševních sportů 
- Jazzový club Liberec

Život hrou srpen - prosinec 2012 500 000 150 000 0
honoráře, kancelářské potřeby, tiskoviny, plakáty, 
výlepy, pronájem, doprava

49
Občanské sdružení 
Rudolfov - Jizerské hory

Rudolfovské kachnění 9.9.2012 21 500 13 000 5 000 pronájem stanu

50 MCU Koloseum, o. p. s.
S čerty jsou i žerty aneb 
taneční odpoledne pro 
seniory a handicapované

6.12.2012 25 050 16 000 0 přeřadit do 3. kola 2012

51
Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. organizace

Den romské kultury 19.9.2012 30 000 16 000 0

výukové a kontaktní materiály (pro kontakt a 
zapojení osob ze sociálně vyloučených lokalit), 
propagační materiály (grafické zpracování, tisk, 
distribuce)

CELKEM 5 684 359 1 774 500 147 500

Žádost doru čená po datu uzáv ěrky

52

SML doručeno 1.6.2012, 
na poštu podáno 
31.5.2012                                   
Musica Florea, o. s.

Gerog Friedrich Händel a 
jeho současníci v zemích 
Čech a Moravy

14.9.2012 106 000 35 000 0
nájemné, cestovné,  propagace, autorské 
honoráře

5 790 359 1 809 500 147 500CELKEM vč. žádostí po uzáv ěrce
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Účel dotaceČ. Žadatel Termín akceNázev akce

5 684 359 Kč
1 774 500 Kč

51
Počet žádostí po termínu 1
Počet žadatelů 39

940 000 Kč 360 000 Kč

Vrácené dotace (od 1.1. do 6.6.2012) 21 585 Kč 617 585 Kč

16 000 Kč Celkem 977 585 Kč

Celkem 977 585 Kč

110 000 Kč

37 585 Kč

147 585 Kč

K dispozici pro 2. a 3. kolo 2012 
(vč. vrácených dotací)

V 1. kole 2012 rozděleno

147 500 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 
2. kole 2012

Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2012

Určená částka k rozdělení pro 1. pololetí (50% schválených 
prostředků roku 2012)

Vrácené a odmítnuté dotace (k 6. 6. 2012)

Celkem k rozdělení ve 2. kole 2012

Odmítnuté dotace v 1. kole 2012
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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 pohošt 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. 2/2012 
z jednání Správní rady kulturního fondu (SRKF) konaného dne 11. června 2012  

v budově liberecké radnice, zasedací místnosti č. 209 
 
Přítomni: L. Dušek, PhDr. E. Koudelková, S. Baťová, Mgr. J. Tauchman, L. Slánský, K. Klikarová 
Omluveni: Ing. O. Červinka  
                                                                                                
 
PROGRAM 
1/ Zahájení jednání 
2/ Informace o použitelných finančních prostředcích pro 2. kolo 2012 
3/ Projednání všech doručených žádostí o dotace z kulturního fondu ve 2. kole 2012 
 
1/ Zahájení jednání 
Předseda správní rady Ladislav Dušek uvítal všechny přítomné a konstatoval, že je správní rada usnášení 
schopná a poté byl schválen program všemi přítomnými. 
 
2/ Informace o použitelných finančních prostředcích pro 2. kolo 2012 
Předsedové a tajemníci účelových fondů SML byli upozorněni na to, že do konce 1. pololetí 2012 mohou 
být rozděleny prostředky na poskytnutí dotací pouze do výše 50% schválených prostředků na rok 2012 
k datu 30.6.2012. 
Na základě tohoto nařízení lze vyčerpat prostředky kulturního fondu k 30. 6. 2012 takto: 
 

• rozpočet KF schválený ZM na rok 2012   940.000 Kč 
• čerpání KF do 30.6.2012    470.000 Kč 
• v 1. kole 2012 rozděleno                            - 360.000 Kč 
• zbývá pro 2. kolo 2012            + 110.000 Kč 
• vrácené a odmítnuté dotace před 2. kolem 2012   +   37.585 Kč   
• Rozdělit lze ve 2. kole 2012 max. částku  147.585 Kč 

 
 
 
3/ Projednání žádostí o dotace z kulturního fondu SML v 1. kole 2012 
Statutární město Liberec zveřejnilo informaci o vyhlášení 2. kola 2012 pro poskytnutí dotací z kulturního 
fondu s termínem uzávěrky příjmu žádostí do čtvrtka 31. května 2012 do 16:00 hodin na akce konané od 
1. srpna 2012 do 31. prosince 2012. Do termínu uzávěrky bylo podáno celkem 51 žádostí od 39 žadatelů. 
Po termínu uzávěrky byla podána 1 žádosti. Požadavky všech 52 žádostí o dotace z kulturního fondu 
činily celkem 1.809.500 Kč (viz tabulka - příloha č. 1). 
 
Správní rada kulturního fondu dále posuzovala každou žádost jednotlivě v souladu se schválenými kritérii 
pro poskytování dotací vč. dodržování základních pravidel pro rok 2012 (příloha č. 2) a možností přidělit 
finanční prostředky pouze do výše 147.585 Kč a odhlasovala tento návrh:  
 

• přeřazení žádostí: 
1 žádost (č. 50) bude přeřazena z důvodu termínu jejího konání do 3. řádného kola 2012  
(2. kolo zahrnuje akce od 1. srpna do 31. prosince 2012); 
 

• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
32 žádostem (1, 4, 5, 7 – 10, 13, 15, 19 -20, 24, 2527, 28, 31, 34 – 46, 48, 50, 51, 52 ) nebyla navržena 
žádná dotace dle přílohy č. 1; 
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• žádosti, kterým byla navržena dotace:  
19 žádostem (2, 3, 6, 11, 12, 14, 16 – 18, 21 – 23, 26, 29, 30, 32, 33, 47, 49) byla navržena dotace 
v konkrétní výši uvedené v příloze č. 1.  
   
 Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 2. vyhlášené 
kolo v roce 2012 v celkové výši 147.500 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 2. kolo 2012 
č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu v roce 2012   
                                              
 
V Liberci 11. června 2012 
 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
               tajemnice SRKF 

Ladislav Dušek 
 předseda SRKF 

 


