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7.  zasedání zastupitelstva města dne: 5. 9. 2013 

Bod pořadu jednání:       
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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. Roman Král 

Projednáno: ve 14. RM dne 27.8.2013 

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 2. kolo 2013 v celkové výši 280.200 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 2. 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: prosinec 2013 
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Důvodová zpráva 
 
Kulturní fond Statutárního města Liberec (dále jen „fond“) je zřízen usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. 32/00 ze dne 28. 3. 2000 jako trvalý účelový fond Statutárního města Libe-
rec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 84, odst. 2, písmeno 
c). Hospodaření fondu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Statutární město Liberec zřizuje samostatný účet fon-
du a zdroje fondu určuje svým usnesením zastupitelstvo města. 
Fond může mít i další zdroje, např. dary od fyzických nebo právnických osob, fond je zřízen 
za účelem podpory kultury na území Statutárního města Liberec. 
 
Z fondu jsou poskytovány dotace fyzickým a právnickým osobám, které doloží doklady uve-
dené v Pravidlech přidělování dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec.  
Žádosti se podávají na základě podmínek vyhlášených v rámci výzev k předkládání žádostí na 
předepsaných formulářích. Správní rada fondu projednává žádosti o dotace na zasedáních na 
základě vyhlášení výzev. 
Výzvy jsou zveřejňovány na webových stránkách Statutárního města Liberec, úřední desce 
Statutárního města Liberec anebo i jiným způsobem v místě obvyklým a obsahují následující 
údaje: 

a) pro jaké období a za jakým účelem je výzva vypisována, 
b) termín uzávěrky příjmu žádostí, 
c) údaje o způsobu a místě podání žádostí.  

 

Statutární město Liberec zveřejnilo na svých webových stránkách výzvu k podávání žádostí o 
dotace z kulturního fondu pro 2. kolo 2013 s termínem uzávěrky 12. srpna 2013 do 17:00 ho-
din. Veřejnost byla v rámci výzvy upozorněna především na změnu statutu, základních pravi-
del, žádosti a ostatních souvisejících podkladů (platných od 1. 3. 2013). Nově schválené do-
kumenty fondu byly k dispozici veřejnosti v příloze této výzvy.  

K termínu uzávěrky bylo podáno celkem 34 žádostí 27 žadateli, žádná žádost nebyla podána 
po termínu uzávěrky. Náklady na všechny doručené projekty činily 3,786.116 Kč, z toho po-
žadavky na dotace činily celkem 1,030.020 Kč.  
 
Žádosti 2. kola kulturního fondu pro rok 2013 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 26. 8. 2013 posuzovala jednotlivě každou 
ze 34 žádostí v souladu se schválenými pravidly pro poskytování dotací (příloha č. 2), plat-
nými od 1. 3. 2013 takto: 
 

• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
 11 žádostem ( č. 5, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 33, 34) nebyla navržena žádná  
 dotace (viz tabulka); 
   

• žádosti, kterým byla navržena dotace: 

21 žádostem (č.1 – 4, 6 – 13, 16, 19 – 22, 29 – 32) byla navržena dotace v konkrétní 
výši (viz tabulka).  

   
• žádosti, které nebyly předloženy na nově schváleném tiskopise: 

2 žádosti (č. 25, 26) nebyly správní radou projednány (viz tabulka).    
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Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 
2. vyhlášené kolo roku 2013 v celkové výši 280.200 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 2. kolo 2013 
č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu platná od 1. 3. 2013                            
č. 3 – Zápis č. 2 /2013 Správní rady kulturního fondu SML ze dne 26. 8. 2013 



Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1 Egon Wiener
Kniha fejetonů a pohlednic z 
Liberce a okolí

září - listopad 2013 80 000 40 000 15 000 náklady na materiál (papír, barvy, chemikálie), tisk 

2 Milan Exner
vydání básnické sbírky 
MACABROGNE

říjen - prosinec 2013 25 000 15 000 15 000 tisk a vazba včetně papíru, předtiskové práce

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

září - prosinec 2013 (tisk 
listopad 2013)

8 600 5 600 5 600 grafika + tisk, redakční práce

4
Nakladatelství Roman 
Karpaš RK

kniha Jizerské hory - o lesích 
květeně a zvířeně

listopad 2013 1 600 000 50 000 15 000 tisk

5 Rudolf Dvořák kniha Paní Zima listopad 2013 30 000 10 000 0 tisk, honorář výtvarníka

6 Kruh autorů Liberecka

SVĚTLIK - časopis vydávaný 
Krajskou vědeckou knihovnou v 
Liberci ve spolupráci s Kruhem 
autorů Liberecka - vydání 1 čísla

listopad - prosinec 2013 24 000 20 000 10 000 tisk a materiál

7 Kruh autorů Liberecka Kalmanach 2013 - 2014
1.6. - 31.12.2013 (tisk 

listopad 2013)
150 000 30 000 15 000 tisk

8
Nakladatelství Petr Polda, s. 
r. o.

Liberecké zajímavosti - kniha třetí říjen - listopad 2013 180 000 40 000 15 000 tisk a vazba

9
Severočeské muzeum v 
Liberci

Publikace ke 140. výročí 
Severočeského muzea v Liberci

prosinec 2013 53 000 30 000 15 000 tisk a výroba

10
Severočeské muzeum v 
Liberci

Vánoce ve světě aneb kdo také 
nosí dárky

15.12.2013 13 500 10 000 5 000 divadelní představení

11 ZŠ Liberec, Aloisina výšina Medardova kápě
září - prosinec 2013, 

koncert prosinec 2013
50 000 40 000 10 000 pronájem sálu, ozvučení

12 Alliance Française Liberec Dny francouzské kultury říjen - listopad 2013 70 000 35 000 20 000 pronájmy, propagace

13
Sdružení studentů, rodičů a 
přátel školy při Gymnáziu F. 
X. Šaldy v Liberci

Literární pozdravy 2013 22. - 23.11.2013 41 000 28 000 10 000
propagace, pronájem prostor, honoráře 
účinkujících autorů

14
Krajská vědecká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Knihovna jako přirozené 
komunitní a vzdělávací centrum 
města

říjen - prosinec 2013 10 500 8 000 0
honoráře a lektorné (pobočky Králův Háj, 
Ruprechtice, Vesec, Kunratická, Machnín, 
Rochlice)

15 Spolek přátel Ostašova Toulky minulostí říjen 2013 30 000 22 000

0

výroba upomínkových předmětů, ozvučení 
koncertu a besedy, prezentace, fotodokumentace, 
výroba a tisk brožur a letáků (CZ a DE), překlady a 
tlumočení, živá hudba

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 2. kolo roku 2013                                         
na akce zahájené v období od 1. zá ří do 31. prosince 2013

(příjem žádostí do 12. srpna 2013 do 17:00 hodin)

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce
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Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce

16 Spolek přátel Ostašova Adventní koncerty prosinec 2013 24 000 17 000
10 000

ozvučení koncertů,  výroba a tisk letáků, živá 
hudba

17 Spolek přátel Ostašova Ostašovský betlém prosinec 2013 15 000 10 000 0
žárovky a kabely k betlému, výroba keramických 
postav cca 10 ks včetně návrhu, oprava betlému - 
natření, slepení a doplnění částí

18
Liberecká občanská 
společnost, o. s.

Otevření trasy Liberec - 
Reichenberg

23. - 29.9.2013 177 816 40 000 0
profesionální fotograf, koordinace akce, zajištění 
kapel a aktivit, materiál (workshopy, aktivity, 
promítání), tisk fotografií na výstavu

19
Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí

Kulturní večery říjen - prosinec 2013 2 100 1 600 1 600 pronájem sálu

20
Klub přátel výtvarného umění 
- pobočka Liberec

Kulturně vzdělávací pořady v 
Experimentálním studiu v Liberci

1.9. - 31.12.2013 8 000 6 000 6 000
pronájem sálu a techniky, honoráře za přednášky 
letkorů

21
Rosex - volné liberecké 
vokální sdružení o. s.

Vánoční koncert 14.12.2013 52 000 25 000 12 000
tisk plakátů a vstupenek, pronájem kostela, 
propagace, zveřejnění, média, technické zajištění 
koncertu, 

22
Folklórní soubor Jizera 
Liberec

Štědrej večer nastal aneb veselé 
obrázky vánoční

7.12.2013 47 000 35 000 20 000
tisk a výlep plakátů, tisk programů, pronájem sálu v 
Liberci, ozvučení a osvětlení představení,

23 Mgr. Věra Topilová Adventní koncert - Trio Martinů 13.12.2013 35 000 16 000 0
pronájem sálu, propagace, prodej vstupenek, 
grafický návrh reklam, tisk plakátů, výlep plakátů v 
Liberci, honorář účinkujících

24 Petra Joklová
Pohlas - Pohybový a hlasový 
minifestival

17. - 20.10.2013 50 000 29 700 0
organizátor (dodavatel), pronájem sálů, lektorné, 
honoráře a dopravné, tisk, kopírování, inzerce

25
Otevřené stránky o. s.                
neaktuální tiskopis žádosti

Nedělní pohádková odpoledne září - prosinec 2013 78 000 44 000
SRKF  

neprojednala
honorář účinkujících, propagační materiály, 
propagace

26
Otevřené stránky o. s.                
neaktuální tiskopis žádosti

Večery živé kultury září - prosinec 2013 83 000 48 000
SRKF  

neprojednala
honorář účinkujících, propagační materiály, 
propagace

27 DJS Elegance OS

Výtvarné a relaxační kurzy pro 
dospělé i děti. Malba, kresba a 
hlavně relaxace. Přirozený rozvoj 
talentu a kreativity každého z nás 
relaxační formou. Ateliér Ba-Ka-
May.

1.9. - 31.12.2013 15 400 12 320 0
výtvarné a materiálové potřeby, pronájem prostor, 
tisk studijního materiálu

28 DJS Elegance OS

Keramika - jako druh arteterapie 
pro děti i dospělé. Svobodná a 
přirozená tvorba rukama s 
přírodní sochařskou hlínou. 
Ateriér Ba-Ka-May.

1.9. - 31.12.2013 15 500 12 400 0
výtvarné a materiálové potřeby, pronájem prostor, 
tisk studijního materiálu

29 Marek Ottl Big Band Jam 2013 27.9.2013 66 000 30 000 20 000 pronájem jeviště, ozvučení akce, světla, 
30 Sdružení TULIPAN Týden s TULIPANem VI. září - prosinec 2013 363 000 30 000 10 000  ozvučení akcí,  pronájem prostor, 
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akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce

31 Kruh přátel Severáčku Vánoční koncert Severáčku 2013 15.12.2013 94 700 63 200 40 000 pronájem sálu v Liberci

32 Mgr. Petr Hubáček
Festival amatérského filmu 
Liberec - FAFL 2013

19.10.2013 30 000 15 000 10 000 výlep plakátů, pronájem plochy

33 Ještěd 73 Ještěd - obnova salónku II. etapa 1.10. - 31.12.2013 144 000 115 200 0 výroba 6 ks replik původních křesel

34 Ještěd 73
Obnova interiérů Ještědu - 
odborné výkresy

2.9. - 20.12.2013 120 000 96 000 0 zhotovení technických výkresů

CELKEM 3 786 116 1 030 020 280 200

3 786 116 Kč
1 030 020 Kč

34
Počet žádostí po termínu 0
Počet žadatelů 27

618 300 Kč 306 200 Kč
37 904 Kč 350 004 Kč

656 204 Kč Celkem 656 204 KčCelkem

K dispozici pro 2. kolo 2013
V 1. kole 2013 rozdělenoSchválený rozpočet kulturního fondu na rok 2013

Vrácené dotace (od 1.1. do 31.7.2013)

280 200 Kč

Náklady projektů

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF

Návrh Správní rady 
kulturního fondu SML na 
rozdělení dotací                              
ve 2. kole 2013
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Příloha č. 2 
 

 1

Pravidla přidělování dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec  

 
1. Žadatelem může být 

• fyzická i právnická osoba 
• nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města Liberec 
• spolek, sdružení, nadace – občanská sdružení dle zákona č.  83/1990 Sb., obecně 

prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. 
• církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby 

dle zákona č. 3/2002 Sb. 
    

2. Výzvy 
Výzvy budou vyhlašovány minimálně 1x ročně formou „Výzev k předkládání žádostí o 
dotace“ za tímto účelem: 

• podpora kultury na území Statutárního města Liberce. 
 

3. V rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace může žadatel předložit 
maximálně tři žádosti. V každé žádosti může žádat o dotaci na 1 akci (projekt). Pokud 
je žadatel vnitřně členěnou organizací (např. na oddíly, kluby, pobočky atd.), považuje 
se pro účely podání žádosti o dotaci každá z těchto organizačních jednotek za 
samostatného žadatele. 

 
4. Kritéria pro posuzování žádosti: 

• Žadatel nesmí mít nesplněné závazky vůči Statutárnímu městu Liberec 
• Kvalita předloženého záměru na realizaci akce či projektu 
• Nezbytnost a užitečnost projektu pro občany města, komplexnost 
• Jedinečnost organizace provádějící danou činnost ve městě 
• Počet osob zapojených do projektu či akce, efektivnost (na osobu) 
• Předložení plánu činnosti organizace na daný rok, případně další období 
• Perspektiva další činnosti 
• Využití dříve poskytnutých dotací, dodržení smluvních ujednání 
• Míra financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo fond 
• Reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, 

zkušenosti) 
 

5. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného 
projektu nebo činnosti. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
• Mzdy a ostatní osobní výdaje 
• Náklady (výdaje) na služební cesty 
• Občerstvení 
• Dary třetím osobám (např. květiny) 
• Odpisy majetku 
• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na budoucí možné ztráty) 
• Daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), úroky, které dluží žadatel třetí osobě 
• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 

 
6. Žádosti o poskytnutí dotací budou přijímány na předepsaných tiskopisech na 

podatelně MML nebo na oddělení kultury ve stanoveném termínu. Žádosti se podávají 
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zásadně předem (před zahájením akce, na kterou je dotace požadována), případně i 
v průběhu činnosti, akce či projektu, nikoli však po jejich ukončení. Na každý projekt 
či akci musí být podána jednotlivá žádost. Jako nedílnou součást žádosti žadatel 
předloží kopie platných dokladů o právní subjektivitě právnické osoby (doklad o 
registraci, výpis z obchodního rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním 
zástupci (např. zápis o jmenování, pověření, plná moc), v případě fyzické osoby kopii 
platného občanského průkazu. Bez těchto dokladů nelze žádost zařadit do výběrového 
řízení. 

 
7. Na jednu akci nelze kumulovat finanční prostředky z různých účelových fondů města. 

 
8. Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15-ti dnů od zveřejnění 

usnesení zastupitelstva města na webových stránkách Statutárního města Liberec (bez 
udání důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 
9. Přidělené dotace budou žadatelům poskytnuty na základě uzavřené smlouvy, ve které 

bude přesně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost 
vynaložených prostředků. Finanční prostředky budou zaslány bezhotovostním 
bankovním převodem na příslušný účet žadatele. 
 

10. Minimální výše spolufinancování projektu příjemcem dotace je 20 % z původně 
požadované částky dotace. 

 
11. Písemná zpráva o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace musí být na 

předepsaném tiskopisu předloženy do 60-ti dnů po ukončení čerpání prostředků 
(případně do termínu uvedeného ve smlouvě o přidělení dotace z fondu) na oddělení 
kultury. 

 
12. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a 

výdajích vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury 
nahrazující, doklad o jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat 
k dotované akci a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši 
spolufinancování projektu (viz bod 10). Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
 

13. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 10 
pracovních dní po obdržení písemné výzvy. 
 

14. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 
pro předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů 
v předložených dokumentech, nebude žadateli poskytnuta žádná finanční dotace 
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec ani z jiného fondu města po dobu 
následujících dvou kalendářních let. 



Příloha č. 3  

 1/1

Z á p i s   č. 2/2013 
 

z jednání Správní rady kulturního fondu (SRKF) SML konaného dne 26. srpna 2013  
v budově liberecké radnice, zasedací místnosti č. 209 

 
Přítomni: L. Dušek, PhDr. E. Koudelková, K. Klikarová, Ing. O. Červinka, L. Slánský, Mgr. J. Tauchman 
Omluveni: S. Baťová  
                                                                                      
PROGRAM 
1/ Zahájení jednání 
2/ Informace o použitelných finančních prostředcích KF pro 2. kolo 2013 
3/ Projednání žádostí 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/ Informace o použitelných finančních prostředcích pro 2. kolo 2013 
Ve 3. rozpočtovém opatření roku 2013 došlo k 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. Z toho bylo v 1. kole 2013 rozděleno celkem 
306. 200 Kč a ve 2. kole 2013 je možné přidělit dotace do celkové částky 350.004 Kč. 
 
3/ Projednání žádostí 2. kola KF v roce 2013 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 26. 8. 2013 posuzovala jednotlivě každou ze 34 
žádostí v souladu se schválenými pravidly pro poskytování dotací (příloha č. 2), platnými od 1. 3. 2013 
takto: 

• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
 11 žádostem ( č. 5, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 33, 34) nebyla navržena žádná dotace (viz  tabulka); 
   

• žádosti, kterým byla navržena dotace: 
21 žádostem (č.1 – 4, 6 – 13, 16, 19 – 22, 29 – 32) byla navržena dotace v konkrétní výši (viz tabulka).  
   

• žádosti, které nebyly předloženy na nově schváleném tiskopise: 
2 žádosti (č. 25, 26) nebyly správní radou projednány (viz tabulka).    
                                                                                                                                                                                      

Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 2. vyhlášené kolo 
roku 2013 v celkové výši 280.200 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 zápisu správní rady č. 2/2013 ze dne 26.8.2013 
č. 1 – Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 2. kolo 2013 
č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu platná od 1.3.2013                            
 
 
V Liberci 26. srpna 2013 
 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
               tajemnice SRKF 

 
Ladislav Dušek, v.r. 

 předseda SRKF 
 


