
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: 27. 6. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Návrh Správní rady Kulturního fondu SML na jmenování místopředsedy Správní rady 
Kulturního fondu SML  

 

 

Zpracovala: Ing. Jitka Strasserová, tajemnice správní rady fondu  

odbor, oddělení: odbor školství a kultury, oddělení kultury 

telefon: 48 524 3381 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jitka Strasserová 

 vedoucí odboru Mgr. Paverl Kalous 

Projednáno: v 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 jmenování místopředsedy Správní rady Kultur-
ního fondu SML PhDr. Evy Koudelkové v souladu s platným statutem kulturního fondu 

 

a   u k l á d á  
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 

zajistit jmenovací dekret a jeho předání PhDr. Evě Koudelkové, místopředsedkyni Správní 
rady Kulturního fondu SML. 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 
 

V souladu s usnesením ZM č. 41/2013 ze dne 28. 2. 2013 o nových statutech účelových fondů 
města je nezbytné dodatečně jmenovat místopředsedu Správní rady Kulturního fondu SML.  
 

Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 10.6.2013 hlasovala PRO všemi přítom-
nými hlasy o nové místopředsedkyni PhDr. Evě Koudelkové, 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

1/ Zápis č. 1/2013 z jednání správní rady kulturního fondu konaného dne 10. 6. 2013 

2/ Seznam členů správní rady kulturního fondu dle usn. ZM 25/2011 ze dne 27.1.2011  
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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 

 
 
  
                                                                                                
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 
 




