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6.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Návrh Správní rady kulturního fondu SML na p řidělení dotací z Kulturního fondu 
SML pro 1. kolo 2013 

 

 

Zpracovala: Ing. Jitka Strasserová, tajemnice 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: ve 12. RM dne 18.6.2013 

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 SML na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního 
města Liberec pro 1. kolo 2013 v celkové výši 318.200 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 pro 1. kolo 
2013 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: říjen 2013 



 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 účelových fondů města na rok 2013 byly přerozděleny v  1. rozpočtovém 
opatření roku 2013 usnesením ZM č. 36/2013, kulturnímu fondu byla přidělena částka 
1.030.500 Kč. Fondy však nebyly finančně naplněny z důvodu nedostatku cash flow SML. 
Ve 3. rozpočtovém opatření roku 2013 došlo k novému přerozdělení finančních prostředků 
účelových fondů města a zároveň k jejich finančnímu naplnění usnesením ZM č. 83/2013 ze 
dne 30. 5. 2013 a z toho kulturnímu fondu byla na rok 2013 přidělena částka 618.300 Kč. Po 
tomto usnesení ZM byla bez zbytečného odkladu svolána správní rada kulturního fondu, aby 
jednala o doručených žádostech o dotace z kulturního fondu, které byly doručeny do uzávěrky 
1. kola 2013, tj. do 28. 2. 2013 - SML zveřejnilo na počátku roku 2013 inzerát s posunutou 
uzávěrkou 1. kola kulturního fondu o 1 měsíc dopředu, tj. do 28. 2. 2013.   
K termínu uzávěrky bylo podáno celkem 60 žádostí 48 žadateli, žádná žádost nebyla podána 
po termínu uzávěrky. Náklady na projekty všech 53 projednávaných žádostí činily 
5,428.460 Kč, z toho požadavky na dotace činily celkem 1,973.900 Kč. Do doby projednávání 
žádostí 1. kola 2013 bylo totiž staženo na vlastní žádost celkem 7 podaných žádostí o dotace 
z kulturního fondu - viz příloha č. 1 tabulka.   
 
Žádosti 1. kola kulturního fondu pro rok 2013 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 10. 6. 2013 posuzovala jednotlivě každou 
z 53 žádostí v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základ-
ních pravidel platnými pouze do 28. 2. 2013 (viz příloha č. 2) takto: 
 

• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
 21 žádostem ( č. 1 – 4, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 
 52, 55) nebyla navržena žádná dotace (viz tabulka); 
   

• žádosti, kterým byla navržena dotace:  
32 žádostem (č. 5, 6, 8 – 16, 18, 24, 30 – 34, 36, 37, 39, 41, 44, 46, 48 – 50, 54,  
56 –59) byla navržena dotace v konkrétní výši (viz tabulka).  
   

• žádosti, které byly staženy z projednávání 1. kola 2013 na vlastní žádost žadatele:  
7 žádostí (č. 7, 17, 20, 21, 27, 53, 60) nebylo správní radou projednáno (viz tabulka).    
                                                                                                                                                                                                            

Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 
1. vyhlášené kolo roku 2013 v celkové výši 318.200 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 1. kolo 2013 
č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu platná do 28. 2. 2013                            
č. 3 – Zápis č. 1 /2013 Správní rady kulturního fondu SML ze dne 10. 6. 2013 



Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadovan

é dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1 Jiří Rozkovec
Roseck & Muerto - KND (výroba a 
lisování hudebního CD)

duben - květen 2013 39 300 17 700 0
lisování CD, tisk bookletu, mix zvukových stop, 
mastering, nafocení fotografií pro design bookletu, 
tvorba bookletu

2 Aleš Hnídek Nahrávání CD kapely Těla 1.4. - 1.10.2013 100 000 30 000 0
výroba CD (lisování, výroba bookletu, fotograf), 
pronájem studia, mastering

3 Kruh autorů Liberecka Kalmanach 2013 - 2014 1.1. - 31.7.2013 130 000 30 000 0 tisk

4
Kalendář Liberecka spol. s r. 
o.

Časopis "V" - 2. číslo, XII. ročník 
(červen 2013)

1.4. - 30.6.2013 270 000 30 000 0 tiskové práce

5
Prof. PhDr. Bohumil Nuska, 
CSc.

publikace "Bohumil Nuska: Bez 
studu a zábran"

červen 2013 49 000 25 000 10 000 tisk a vazba, předtisková příprava

6 Milan Exner
publikace "Afekt, sen a skutečnost 
- K chápání díla F. M. 
Dostojevského"

červenec 2013 48 000 30 000 10 000 tisk a vazba , předtiskové práce

7 TOGGA, spol. s r. o. kniha "Varhanáři Predigerové" únor - říjen 2013 papír, tiskové služby, vazba
* staženo z projednávání 
na vlastní žádost

8 BcA. Roman Dobeš kniha "DIVADLO FXKALBY" 31.5.2013 150 000 65 000 10 000 tisk, výroba DVD, grafická a předtisková příprava

9 Filmový klub Liberec
publikace "10 let s Dětskou 
televizí Liberec"

duben - srpen 2013 47 000 37 000 10 000 tisk publikace

10
Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. organizace

publikace Křišťálová noc
leden - srpen 2013 (tisk 
červenec - srpen 2013)

110 000 35 000 20 000 tisk a výroba

11
Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. organizace

Výstava k výročí hotelu a 
televizního vysílače na Ještědu

20.6. - 15.9.2013 66 000 30 000 15 000
tisk a výroba doprovodné publikace, tisk 
výstavních panelů

12
Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. organizace

Liberecký flašinetář 2013 14. - 15.8.2013 60 000 20 000 10 000
tisk a výroba propagačních materiálů, grafické 
práce

13
Spolek ruprechtických 
sousedů

9. ruprechtický dětský den 2.6.2013 19 500 18 000 4 000 tisk a výlep plakátů

14
Spolek ruprechtických 
sousedů

10. ruprechtický rockový festival 17. - 19.5.2013 26 500 17 000 9 000 montáž a demontáž pódia, tisk a výlep plakátů 

15 Vít Suchomel Majáles 2013 1.5.2013 65 000 35 000 8 000
propagační materiály, pronájem pódia na hlavní 
scéně, ozvučení hlavní a vedlejší scény 

16
Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje 
o. s.

Modrý slon 2013 (8. ročník 
celostátní soutěže)

červen 2013 96 000 30 000 10 000 propagace 

PoznámkaŽadatel Název akce

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 1. kolo roku 2013                                         
na akce zahájené v období od 1. dubna 2013 do 31. s rpna 2013

(příjem žádostí do 28. února 2013 do 16:00 hodin)

Termín akceČ. Účel dotace
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadovan

é dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

PoznámkaŽadatel Název akce Termín akceČ. Účel dotace

17
Sdružení rodičů a přátel 
školy Mateřídouška při MŠ 
Korálek Liberec

Festival dětské knihy 2013 30.5. - 1.6.2013
výtvarný materiál, kompletní technické zajištění, 
organizační zajištění (dohody o provedení práce)

* staženo z projednávání 
na vlastní žádost

18
Country & Western Cllub 
Liberec

Hudební festival GODY 2013 9.6.2013 108 000 48 000 15 000
pronájem prostor, ozvučení akce, program, 
propagace

19 Outdoor films s. r. o.
Mezinárodní festival outdoorových 
filmů 2013 - 11. ročník

12. - 15.11.2013 100 000 50 000 0

kancelářské potřeby, výroba - tisk katalogů, 
plakátů, letáků, reklamních tiskovin, spotů atd., 
umístění reklamních tiskovin, spotů a dalších 
nosičů, překlady, titulkování, úpravy a střih filmů

20
Krajská vědecká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Stal jsem se postavou knížky 
aneb Iva Procházková, její knihy a 
já

duben - červen 2013 honorář za dvě besedy
* staženo z projednávání 
na vlastní žádost

21
Krajská vědecká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

cyklus pořadů "Noc literatury" květen 2013
honoráře (smlouva o spolupořadatelství s Českými 
centry)

* staženo z projednávání 
na vlastní žádost

22
Krajská vědecká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Z pohádky do pohádky aneb hraní 
i čtení pro nejmenší

duben - červen 2013 7 500 4 000 0 honoráře

23
Krajská vědecká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Máj - měsíc poezie (literární 
soutěž)

duben - červen 2013 12 000 12 000 0 honoráře lektorům

24
Folklórní soubor JIZERA 
Liberec

Výroční vystoupení folklórního 
souboru Jizera

1.6.2013 82 000 42 000 20 000
výlep plakátů, tisk plakátů, tisk programů, pronájem 
divadla v Liberci, ozvučení představení

25 Otevřené stránky o. s. Nedělní pohádková odpoledne duben - srpen 2013 68 000 27 000 0
honoráře účinkujících, tužky, pastelky, výtvarné 
potřeby, výroba a tisk plakátů

26 Otevřené stránky o. s. Večery regionální kultury duben - srpen 2013 71 000 39 000 0
honoráře účinkujících, výroba a tisk plakátů, 
propagace

27 AUTOMUZEUM.CZ
Prvomájový Veterán Festival - 2. 
setkání LIAZáků

1.5.2013
výroba a výlep plakátů, ozvučení areálu, 
vystoupení skupiny Volupsije

* staženo z projednávání 
na vlastní žádost

28 RATAB o. s. RataBál 6.4.2013 33 000 8 000 0 pronájem sálu

29
Krajská nemocnice Liberec, 
a. s., Dobromysl - 
Dobrovolnické centrum

Musica Nosocominalis duben - červen 2013 9 000 9 000 0 honoráře hudebníkům, poplatky OSA

30
Základní škola Aloisina 
výšina

Divadlo nás baví 1.4. - 31.8.2013 65 000 55 000 10 000  pronájem divadelního sálu v Liberci

31
Občanské sdružení Bohemia 
Cantat Liberec

Mezinárodní festival sborového 
zpěvu Bohemia cantat Liberec 
2013

22. - 25.8.2013 990 000 170 000 20 000 pronájem prostor, propagace

32
Jizersko-ještědský horský 
spolek

Slavnosti Slunovratu na Martinské 
stěně

22.6.2013 26 000 21 000 2 000 plakát a propagace
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadovan

é dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

PoznámkaŽadatel Název akce Termín akceČ. Účel dotace

33 Sdružení TULIPAN Rok s TULIPANem

1.2.2013 - 31.12.2013 
(dotace bude využita na 

období březen - srpen 
2013)

167 000 50 500 5 000 propagace

34 Kruh přátel Severáčku Jarní koncert Severáčku 2013 14.4.2013 70 500 40 000 20 000 pronájem divadla v Liberci

35
Náboženská obec Církve 
československé husitské v 
Liberci

Doteky - Interview

(dotace požadována na 
období duben - červen 

2013)                                             
leden - červen 2013 a září 

- prosinec 2013

78 000 15 000 0 honoráře (autorské a účinkující)

36 Nadační fond Konopná
Festival nápadů 2013 - Vyrábíme 
radost

18.5.2013 46 000 19 000 5 000 propagace

37 Liberecké fórum
2. ročník hudebního festivalu 
národnostních menšin

31.8. - 1.9.2013 299 220 50 000 10 000 zajištění fotografií a filmů - holocaust 

38 Marek Ottl Den plný zábavy srpen 2013 180 000 100 000 0
jeviště, zvuk, světla, propagace, pronájem 
materiálu na sportovní klání

39 Marek Ottl Tančírna s Big "O" Bandem květen a červen 2013 158 000 80 000 5 000 propagace

40 Quadrom o. s.
realizace divadelního představení 
"Pokřivený charakter"

1.5. - 15.8.2013 97 000 52 050 0

ubytování,  scénografie, kostýmy, propagace, 
reklama, PR (výroba a výlep plakátů), tisk 
programů/knih, kancelá řské pot řeby , video, 
fotografie, pronájem zkušebny a divadla, autorské 
poplatky, inzerce (inzertní tisk a jiná média), 
alikvótní pom ěr při telefonném, provoz 
webových stránek, poštovné,  pronájem zvuku, 
světla a technického zařízení, administrativní 
náklady (udržovací náklady)

41 Pavel Havlík

Koncert u příležitosti významných 
životních jubileí dvou významných 
osobností liberecké hudební 
scény (Havlík, Ošanec)

31.5.2013 41 400 29 000 7 000 propagace (tisk a výlep plakátů)

42 Jan Štráfelda
Výtvarný festival "Půda" - místo 
realizace Český Dub

srpen 2013 70 000 40 000 0
grafické práce pro propagaci akce, výtvarné 
potřeby, zajišt ění ubytovacích podmínek

43 Mgr. Petr Hubáček
Festival amatérského filmu 
Liberec - "FAFL 2013"

19. října 2013 30 000 15 000 0 výlep plakátů, výroba cen, pronájem plochy

44 Divokej Ir, o. s. Tančíme v divokém rytmu 1.4. - 31.8.2013 76 000 45 000 8 000 pronájem, propagace
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náklady                              
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Výše 
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PoznámkaŽadatel Název akce Termín akceČ. Účel dotace

45 Jaroslava Kašparová
autorská módní přehlídka 
"Historie a krajkové spodní 
prádlo"

červen 2013 125 000 40 000 0
honoráře modelů, grafický návrh, propagace, 
scénografie (návrh scény), scénografická realizace

46
Zoologická zahrada Liberec, 
přísp. organizace

Léto v Lidových sadech 2013 červenec - srpen 2013 160 000 95 000 20 000
propagace, grafické práce (návrh plakátů), 
světelná a zvuková technika, náklady na zapůjčení 
filmů, technické zajištění promítání

47
Zoologická zahrada Liberec, 
přísp. organizace

Digitalizace archivních materiálů 
ZOO Liberec

duben - srpen 2013 60 000 50 000 0
digitalizace (scanování a úprava) diapozitivů a 
pozitivů, přepis VHS na DVD, přepis audio na DVD

48
Rada dětí a mládeže 
Libereckého kraje, o. s.

Bambiriáda Liberec 2013 24. - 25.5.2013 265 260 80 000 12 000 ozvučení a osvětlení hlavního pódia 

49 Hudební mládež ČR, o. s.
Duhová bouře 2013 - 23. festival 
Hudební mládeže ČR v Liberci

7. - 9.6.2013 248 400 70 000 13 000
pronájem festivalových prostor, zvučení, světla,  
programová brožura, letáky, festivalové tiskoviny a 
plakáty (návrh, příprava, tisk, litografie)

50
Klub přátel výtvarného umění 
- pobočka Liberec

Kulturně vzdělávací pořady v 
Experimentálním studiu v Liberci

1.5. - 30.6.2013 4 900 3 200 2 200 pronájem sálu a techniky

51 24TP, o. s.
neuvedeno                                          
(cyklistické závody s 
doprovodným programem)

7. - 9.6.2013 135 000 30 000 0
pronájem pódia, pronájem sportovního areálu 
Vesec

52
Boveraclub, občanské 
sdružení

Jízdy historických tramvají
1.4., 1.5., 8.5., 8.6., 5.7. a 

6.7.2013
65 000 35 000 0

tisk jízdenek a letáků + vyvěšení, propagační polep 
historické tramvaje, oprava a přešití dobových 
uniforem

53 Občanské sdružení Carola Jarní koncert 9.6.2013 pronájem prostor a techniky (zvučení, světla)
* staženo z projednávání 
na vlastní žádost

54
Galerie Fakulty umění a 
architektury Technické 
univerzity v Liberci

Výstava Borise Ondreičky (SK) 10.4. - 4.5.2013 86 180 45 250 8 000
fotodokumentace výstavy, tisk pozvánek, katalogu 
a plakátu k výstavě, pronájem dataprojektoru DLP

55
ZŠ Oblačná Liberec, přísp. 
organizace

Soutěž divadelních kroužků - 
místo realizace Dlouhý most, 
další vystoupení ve škole, družině 
a v mateřské škole

duben 2013 - příprava 
(květen 2013 - 

Dlouhomostecké 
divadelní hrátky, červen 
2013 - další vystoupení)

4 000 3 000 0
výtvarné potřeby na kulisy, papír do tiskárny na 
scénáře, materiál na kostýmy
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56 Spolek přátel Ostašova Ostašovská noc III - koncert 15.6.2013 24 200 12 600 6 500
zajištění ozvučení akce,  pronájem hřiště, pronájem 
osvětlení a pódia

57 Spolek přátel Ostašova Dobová bitva - sedmiletá válka 20.4.2013 56 200 23 000 5 000
pronájem školní tělocvičny, inzerce, grafický návrh 
a tisk letáků, informačních brožur 

58 Spolek přátel Ostašova Noc kostelů 24.5.2013 9 200 4 500 2 500
grafický návrh a tisk programu, zajištění ozvučení 
akce

59 Spolek přátel Ostašova Poutní slavnosti 20.4.2013 24 200 12 100 6 000
pronájem pódia,  grafický návrh a tisk letáků, 
informačních brožur, ozvučení akce

60 Společnost Sahadža jóga
Meditační happening - naučme se 
řešit problémy vlastními silami

11.5.2013
tisk plakátů, propagačních letáků a dotazníků, 
pronájem sálu, výlep plakátů, reklama v médiích

* staženo z projednávání 
na vlastní žádost

CELKEM 5 428 460 1 973 900 318 200

5 428 460 Kč
1 973 900 Kč

60
Počet žádostí po termínu 0
Počet žadatelů 48
Počet žádostí stažených žadateli před projednáním 7
CELKEM žádostí k projednávání správní radou KF 53

* Pozn.: 
618 300 Kč

Někteří žadatelé o dotaci z kulturního fondu stáhli 
písemně svou žádost z projednávání 1. kola 2013.Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2013

Návrh Správní rady 
kulturního fondu SML na 
rozdělení dotací                              
v 1. kole 2013

318 200 Kč

Náklady všech projednávaných projektů

Počet žádostí podaných do uzávěrky 28.2.2013
Požadavky žadatelů o dotaci z KF
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Příloha č. 2 

 
Základní pravidla platná do 28.2.2013 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – ODBOR ŠKOLSTVÍ a KULTURY 
 
 
 

 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  
přidělení dotací  

z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
 

1) Vyhlašovaná kola – minimálně 3x do roka: 
 
1. kolo 
- pro období od 1. dubna 2013 do 31. srpna 2013 …….....………………… s uzávěrkou 28. února 2013 
 
2. kolo  
- pro období od 1. srpna 2013 do 31. prosince 2013 ……..……….………. s uzávěrkou 31. května 2013 
 
3. kolo  
- pro období od 1. prosince 2013 do 30. dubna 2014 ………………………… s uzávěrkou 30. září 2013 
 
 
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. 1/2013 
 

z jednání Správní rady kulturního fondu (SRKF) SML konaného dne 10. června 2013  
v budově liberecké radnice, zasedací místnosti č. 209 

 
 
Přítomni: L. Dušek, K. Klikarová, S. Baťová, L. Slánský, Mgr. J. Tauchman 
Omluveni: Ing. O. Červinka, PhDr. E. Koudelková  
  
                                                                                                
PROGRAM 
1/ Zahájení jednání 
2/ Volba místopředsedy Správní rady kulturního fondu SML 
3/ Informace o použitelných finančních prostředcích KF pro 1. kolo 2013 
4/ Žádosti 1. kola KF v roce 2013 
5/ Informace o záměru vyhlášení 2. kola KF v roce 2013 
 
1/ Zahájení jednání 
Předseda správní rady Ladislav Dušek uvítal všechny členy a konstatoval, že je správní rada schopná 
usnášení. Členové správní rady odhlasovali všemi hlasy PRO program jednání. 
 
2/ Volba místopředsedy Kulturního fondu SML 
Předseda správní rady Ladislav Dušek informoval správní radu o nově schválených statutech všech 
účelových fondů města a tím vyplývající povinností všech fondů „dojmenovat“ místopředsedy správních 
rad účelových fondů.  
Předseda přednesl jediný návrh na jmenování PhDr. Evy Koudelkové, členky správní rady kulturního 
fondu a zároveň členky komise kulturní a památkové, do funkce místopředsedy správní rady kulturního 
fondu. Ve správní radě kulturního fondu i v komisi pracuje Dr. Koudelková jako členka zodpovědně již 
několik let a má téměř 100% účast docházky na všechna jednání. Z dnešního jednání však byla omluvena, 
protože byla správní rada svolána bez zbytečného odkladu a někteří členové se takto narychlo nemohli 
vyvázat ze svých pracovních povinností. 
Dr. Eva Koudelková projevila zájem přijmout nabídnutou funkci místopředsedkyně správní rady 
kulturního fondu od předsedy správní rady, což sdělila tajemnici správní rady e-mailem dne 10. 6. 2013 – 
založeno na oddělení kultury). 
Přítomní členové správní rady kulturního fondu jiné návrhy na jmenování místopředsedy kulturního 
fondu nevyslovili, bylo tedy hlasováno o jediném návrhu a všemi hlasy PRO byl odhlasován návrh na 
jmenování místopředsedy SRKF, který musí být samostatně předložen radě města k projednání a 
zastupitelstvu města ke schválení.   
 
3/ Informace o použitelných finančních prostředcích pro 1. kolo 2013 
Finanční prostředky účelových fondů města na rok 2013 byly přerozděleny v  1. rozpočtovém opatření 
roku 2013 usnesením ZM 36/2013, kulturnímu fondu byla přidělena částka 1.030.500 Kč. Fondy však 
nebyly finančně naplněny z důvodu nedostatku cash flow SML. Ve 3. rozpočtovém opatření roku 2013 
došlo k novému přerozdělení finančních prostředků účelových fondů města a zároveň k jejich finančnímu 
naplnění usnesením ZM č. 83/2013 ze dne 30. 5. 2013, z toho kulturnímu fondu byla na rok 2013 
přidělena částka 618.300 Kč. Po tomto usnesení ZM byla bez zbytečného odkladu svolána správní rada 
kulturního fondu, aby jednala o žádostech o dotace z kulturního fondu, které byly doručeny do uzávěrky 
1. kola 2013, tj. do 28. 2. 2013.  
Správní rada si s ohledem na plánované vyhlášení 2. kola 2013 odhlasovala přidělení dotací v 1. kole 
2013 do výše přibližně 300.000 Kč. 
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4/ Žádosti 1. kola kulturního fondu pro rok 2013 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 10. 6. 2013 posuzovala jednotlivě každou z 53 řádně 
podaných žádostí v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních 
pravidel platnými pouze do 28. 2. 2013 (viz příloha č. 2) takto: 
 

• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
 21 žádostem ( č. 1 – 4, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 
 52, 55) nebyla navržena žádná dotace (viz tabulka); 
   

• žádosti, kterým byla navržena dotace:  
32 žádostem (č. 5, 6, 8 – 16, 18, 24, 30 – 34, 36, 37, 39, 41, 44, 46, 48 – 50, 54,  
56 –59) byla navržena dotace v konkrétní výši (viz tabulka).  
   

• žádosti, které byly staženy z projednávání 1. kola 2013 na vlastní žádost žadatele:  
7 žádostí (č. 7, 17, 20, 21, 27, 53, 60) nebylo správní radou projednáno (viz tabulka).    
                                                                                                                                                                                                            

Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 1. vyhlášené kolo 
roku 2013 v celkové výši 318.200 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.  
 
5/ Informace o záměru vyhlášení 2. kola 2013 dle nových pravidel v souladu s novým statutem KF 
Usnesením ZM č. 41/2013 byly s platností od 1. 3. 2013 schváleny nové statuty účelových fondů města, u 
kulturního fondu s těmito přílohami: 

1) Pravidla přidělování dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
2) Formulář Žádost o poskytnutí dotace z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
3) Formulář Vyúčtování finanční dotace z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
4) Formulář Kontrola akce dotované z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 

 
Správní rada doporučuje vyhlásit 2. kolo 2013 na přelomu června – července 2013 s termínem uzávěrky 
do 30.8.2013 na akce konané v časovém intervalu září – prosinec 2013. 
Je nezbytné DŮRAZNĚ informovat všechny potencionální žadatele o dotaci z kulturního fondu, že 
s platností od 1. 3. 2013 platí nový statut kulturního fondu s novými souvisejícími dokumenty: 

• Pravidla přidělování dotací 
• Žádost o poskytnutí dotace 
• Formulář Vyúčtování dotace 
• Formulář Kontrola akce dotované z KF SML. 

Informace bude zveřejněna na webu města Liberce s důrazným upozorněním na nové změny! 
Významnou změnou statutu kulturního fondu je např. povinná finanční spoluúčast žadatele o dotaci 
z kulturního fondu ve výši 20% požadované dotace, kterou bude povinen žadatel řádně prokázat. 
 
 
Přílohy zápisu správní rady č. 1/2013 ze dne 10.6.2013 
č. 1 – Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 1. kolo 2013 
č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu platná do 28.2.2013                            
 
V Liberci 10. června 2013 
 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
               tajemnice SRKF 

 
Ladislav Dušek, v.r. 

 předseda SRKF 
 


