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návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 
2. kola 2013 v celkové výši 325.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 
 
 
a  u k l á d á 
 
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 
 
a/ zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a roz-
voj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
 

T: neprodleně 
 

 
 
 
b/ zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statu-
tárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv 
mezi Statutárním městem Liberec a žadateli 
                                                                                                                       
                                                                                                                     T: listopad 2013 
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Důvodová zpráva 
  
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 133/03 ze dne 21. 10. 2003 byl zřízen Fond pro 
podporu a rozvoj vzdělávání SML jako trvalý účelový fond Statutárního města Liberec.  
Finanční prostředky účelových fondů města na rok 2013 byly rozděleny v rámci 1. rozpočto-
vého opatření roku 2013 usnesením ZM č. 36/2013 ze dne 31. 1. 2013, Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání SML byla přidělena částka ve výši 1.030.500,-Kč. K finančnímu naplnění 
fondů došlo v rámci 3. rozpočtového opatření roku 2013 usnesením ZM č. 83/2013 ze dne 30. 
5. 2013, současně však byla upravena výše finančních částek k rozdělení v roce 2013.  
FPRV SML byla přidělena částka ve výši 618.300,-Kč.  
Dne 29. srpna 2013 bylo svoláno jednání správní rady fondu k projednání doručených žádostí 
o dotaci z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML s termínem uzávěrky příjmu žádostí 
dne 31. července 2013 do 17.00 hodin na akce konané v období od 1. října do 28. února 2014. 
Všechny žádosti byly odevzdány na předepsaných formulářích na odboru školství a kultury 
nebo zaslány poštou na adresu SML.  
V rámci 2. kola roku 2013 bylo přijato celkem 25 žádostí a požadavky žadatelů činily celkem 
654.500,- Kč. Správní rada FPRV SML na svém jednání dne 29. srpna 2013 posuzovala jed-
notlivě každou z 25 doručených žádostí.  
 

Žádosti, kterým nebyla navržena dotace:  

5 žádostem nebyla navržena žádná dotace (žádosti č. 10, 14, 21, 22, 24).  

Žádosti, kterým byla navržena dotace: 
Správní rada navrhla následujícím 20 žádostem (žádosti č. 1-9, 11-13, 15-20, 23, 25) dotaci 
v požadované výši, případně dotaci adekvátně krácenou. 
 
Správní rada fondu se na svém 2. jednání dne 29. srpna 2013 zabývala doručenými žádostmi 
dle schválených kritérií (příloha č. 3). Po projednání žádostí a výše požadovaných dotací 
předkládá Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML návrh na přidělení dota-
cí v 2. kole 2013 v celkové výši 325.000,- Kč k odsouhlasení Radě města Liberec. 
 
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace či zamítnutí jejich žádosti. S žadateli, jímž bude vyhově-
no zcela nebo částečně, budou sepsány Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec. 
 
Přílohy 
1/ Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML – 2. kolo 2013 
2/ Zápis č. 2/2013 z jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML ze dne     
    29. srpna 2013 
3/ Pravidla pro přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML  
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                 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání -  II. kolo 2013             
 

Tematické zařazení projektu:  
1) soutěže a projekty 
2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního významu 
3) stipendia 
4) mimoškolní činnost 
5) školní časopisy + školní publikace 
 

 Žadatel Název akce Tematické 
zařazení 
projektu 

Rozpočet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Úprava 
požadavku  

(-) 

Návrh výše   
příspěvku 

Specifikace využití přísp. 

  1 
 

Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Lojzík 2013 2/4/ 75.000,- 30.000,- 20.000,- 10.000,- Výtvarný materiál a potřeby, 
textilní polotovar 

2 
  

Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Výšinka zpívá díla 
českých autorů  
20. století 
 

2/4/ 101.000,- 41.000,- 3.000,- 38.000,- Služba hlasové poradkyně, 
nahrávání CD-služba 
nahrávacího studia (4 dny) 

3 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Východ a západ 2/4/ 50.000,- 40.000,- 25.000,- 15.000,- Lektorné 

4 Mateřská škola 
„Čtyřlístek“, 
Tovačovského 
166/27, Liberec 

I malé ruce dokážou 
velké věci – výtvarné 
činnosti 

1/3/ 7.200,- 6.000,- 1.000,- 5.000,- Výtvarný materiál a potřeby 

5 Krajská vědecká 
knihovna 
v Liberci, 
Rumjancevova 
1362/1 

Hudba je univerzální 
řeč lidstva (Henry 
Wadsworth Longfellow) 
přednášky a pořady 
s hudební tématikou 

1/2/ 15.000,- 12.000,- - 12.000,- Honoráře 
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6 Krajská vědecká 
knihovna 
v Liberci, 
Rumjancevova 
1362/1 
 

Není hanba, že nevíš, ale 
že se nezeptáš (turecké 
přísloví) – odborné 
přednášky a kulturně 
vzdělávací akce v KVK 

1/2/ 45.000,- 36.000,- - 36.000,- Honoráře 

7 Krajská vědecká 
knihovna 
v Liberci, 
Rumjancevova  
1362/1 

Knihovna vás baví – 
literárně dramatické 
pořady 

1/2/ 38.000,- 30.000,- - 30.000,- Honoráře 

8 Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384 
 

Náš Kapličák 4/ 11.500,- 9.400,- 2.400,- 7.000,- Tisk časopisu 

9 Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384 

Vánoční dílničky 3/ 15.500,- 12.400,- 5.400,- 7.000,- Suroviny pro pekařskou dílnu, 
materiál a pomůcky pro 
keramickou, výtvarnou a 
dřevařskou dílnu  

10 Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384 
 

Kniha povídek 4/ 12.500,- 10.000,- 10.000,- 0,- Tisk a vazba knihy 

11 Základní škola 
Liberec, Křížanská 
80 
 

Školní časopis Šotek 4/ 19.000,- 14.000,- 7.000,- 7.000,- Tisk časopisu 

12 Základní škola 
Liberec, Křížanská 
80 
 

Tvořivé aktivity pro 
každého 

3/ 85.000,- 64.000,- 49.000,- 15.000,- Materiál a potřeby pro tvořivé 
dílny – ruční, výtvarné, 
grafické a keramické 
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13 Základní škola 
Liberec, Křížanská 
80 

Ostašovské Vánoce – 
tradice a zvyky 

1/3/ 36.200,- 27.700,- 14.700,- 13.000,- Vánoční dekorace, suroviny 
na pečení, materiál pro 
vánoční tvořivé dílny, 
pronájem stánků a plošiny-
světelné ozdobení stromku, 
ozvučení kostela 

14 Gymnázium F. X. 
Šaldy, Liberec, 
Partyzánská 530 

Projekt Vestibul 
gymnázia 

1/2/3/ 32.000,- 25.000,- 25.000,- 0,- Výroba a umístění 2 
velkoplošných tapet 

15 DJS Elegance OS, 
Nákupní 312, 
Liberec, občanské 
sdružení  

Divadélko Radost – 
výtvarně dramatický 
kroužek rozvíjející 
umělce všemi směry 
s důrazem na rozvoj 
mateřského jazyka a 
angličtiny  
 

2/3/4/ 22.500,- 18.000,- 8.000,- 10.000,- Výtvarný, pracovní materiál a 
potřeby, galanterie, nájemné 

16 DOCTRINA – 
základní škola a 
mateřská škola, 
s.r.o., Liberec 
 

Časo-pejsek – 
čtvrtletník MŠ Doctrina 

4/ 19.000,- 15.000,- 9.000,- 6.000,- Kopírovací práce 

17 DOCTRINA – 
základní škola a 
mateřská škola, 
s.r.o., Liberec   
 

Keramika do exteriéru 
pro Domov seniorů 

3/ 71.000,- 21.000,- 11.000,- 10.000,- Keramický materiál a potřeby 

18 Občanské sdružení 
D.R.A.K., Oblačná 
450/1, Liberec 
 

Výuka anglického 
jazyka dětí a mládeže 
s tělesným postižením 

2/ 25.000,- 19.000,- - 19.000,- Lektorné (AJ) 
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19 Občanské sdružení 
D.R.A.K., Oblačná 
450/1, Liberec 

Volnočasové aktivity 
jako prevence 
sociálního vyloučení 
rodin pečujících o děti 
se zdravotním 
postižením 

3/ 15.000,- 10.000,- - 10.000,- DPP-lektor etiky, asistent a 
pedagog volnočasových 
aktivit, výtvarný a kancelářský 
materiál, suroviny na pečení, 
vstupenky do IQ parku a Aqua 
parku 

20 Základní škola 
Liberec, Na 
Výběžku 118 

Vánoční dílny 2013 3/ 14.000,- 8.000,- 2.000,- 6.000,- Materiál pro tvořivé dílny: 
výroba adventních věnců, 
svíček ze včelího vosku, 
šperku z FIMO hmoty a 
malování na hedvábí 

21 Základní škola 
Liberec, Na 
Výběžku 118 
 

Al Manach 4/ 20.000,- 14.000,- 14.000,- 0,- DPP-tvorba designu, 
kancelářské potřeby, tisk 
publikace 

22 Sdružení 
TULIPAN, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 

„Svět v obrazech“ – 
rozvojově vzdělávací 
aktivity zaměstnanců 
chráněné dílny 
TULIPAN 

2/ 245.000,- 42.000,- 42.000,- 0,- Nákup úklidových pomůcek, 
ochranné pomůcky, 
rekvalifikační kurz Facility 
manažera s profesním 
osvědčením, lektorné – 
úklidový operátor a specialista 

23 Filmový klub 
Liberec, 
Chrastavská 
273/30, Liberec 

Fotografování, práce 
osvětlovače, 3D grafika 
– mediální výchova 
formou praktických 
workshopů 

2/3/ 46.500,- 27.000,- - 27.000,- Honoráře lektorům (odborníci 
i asistenti) 

24 Filmový klub 
Liberec, 
Chrastavská 
273/30, Liberec 
 

Tematická série 
přednášek pro studenty 
středních škol.  
Jak se dostat na…? 

2/3/ 43.500,- 24.000,- 24.000,- 0,- Honoráře lektorům 
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25 Rodinné centrum 
Žirafa, Boženy 
Němcové 54/9, 
Liberec 

S Žirafou za novými 
objevy 

3/ 381.000,- 99.000,- 57.000,- 42.000,- Výtvarný, pracovní, 
kancelářský materiál a 
potřeby, suroviny na pečení a 
vaření, lektorné, pronájem 
sálu a aparatury, pronájem 
sálu na kreativní výjezd pro 
maminky 

  
Celkem /Kč 
 

  
          1.445.400,- 

 
654.500,- 

 
329.500,- 

 

325.000,- 

 
 
Rekapitulace doručených žádostí o dotaci v 2. kole 2013: 
 
25 žádostí bylo přijato v řádném termínu uzávěrky do 31. července 2013. 
 
25 žádostí projednala správní rada na svém jednání dne 29. srpna 2013 
20 žádostem byla navržena dotace (žádosti č. 1-9, 11-13, 15-20, 23, 25) 
5  žádostem nebyla navržena dotace (žádosti č. 10, 14, 21, 22, 24) 
 
Schválené finanční prostředky pro rok 2013 ………… 618.300,-Kč 
Převod finančních prostředků z loňského roku ……… 320.000,-Kč 
Přidělené finanční prostředky v 1. kole 2013………… 383.825,-Kč  
Celková částka k rozdělení ve 2. kole 2013………..  554.475,-Kč 
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Pravidla p�id�lování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzd�lávání Statutárního m�sta Liberec  

1. Žadatelem m�že být 
• fyzická i právnická osoba 
• nestátní organizace – neziskové organizace s p�sobností na území m�sta Liberec 
• spolek, sdružení, nadace – ob�anská sdružení dle zákona �.  83/1990 Sb., obecn�

prosp�šné spole�nosti dle zákona �. 248/1995 Sb. 
• církevní organizace – církve, náboženské spole�nosti a církevní právnické osoby 

dle zákona �. 3/2002 Sb. 

  
   

2. Výzvy 
Výzvy budou vyhlašovány minimáln� 1x ro�n� formou „Výzev k p�edkládání žádostí o 
dotace“ za tímto ú�elem: 

• sout�že a projekty 
• mimo�ádné vzd�lávací akce na území Statutárního m�sta Liberec a akce 

nadregionálního významu 
• mimoškolní �innost 
• školní �asopisy + p�vodní publikace 
• podpora stipendist�m 

3. V rámci vyhlášené výzvy k p�edkládání žádostí o dotace m�že žadatel p�edložit 
maximáln� t�i žádosti. V každé žádosti m�že žádat o dotaci na 1 akci (projekt). Pokud 
je žadatel vnit�n� �len�nou organizací (nap�. na oddíly, kluby, pobo�ky atd.), považuje 
se pro ú�ely podání žádosti o dotaci každá z t�chto organiza�ních jednotek za 
samostatného žadatele.  

4. Kritéria pro posuzování žádosti: 
• Žadatel nesmí mít nespln�né závazky v��i Statutárnímu m�stu Liberec
• Kvalita p�edloženého zám�ru na realizaci akce �i projektu 
• Nezbytnost a užite�nost projektu pro ob�any m�sta, komplexnost 
• Jedine�nost organizace provád�jící danou �innost ve m�st�
• Po�et osob zapojených do projektu �i akce, efektivnost (na osobu) 
• P�edložení plánu �innosti organizace na daný rok, p�ípadn� další období 
• Perspektiva další �innosti 
• Využití d�íve poskytnutých dotací, dodržení smluvních ujednání 
• Míra financování celkového rozpo�tu akce ze zdroj� mimo fond 
• Reference o žadateli (záruka úsp�šnosti a profesionality realizace projektu, 

zkušenosti) 
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5. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných náklad� realizovaného 
projektu nebo �innosti. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
• Mzdy a ostatní osobní výdaje 
• Náklady (výdaje) na služební cesty 
• Ob�erstvení 
• Dary t�etím osobám (nap�. kv�tiny) 
• Odpisy majetku 
• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na budoucí možné ztráty) 
• Da� z p�idané hodnoty (u plátc� DPH), úroky, které dluží žadatel t�etí osob�
• Odvád�né �lenské �i jiné p�ísp�vky podobného typu 

6. Žádosti o poskytnutí dotací budou p�ijímány na p�edepsaných tiskopisech na 
podateln� MML nebo na Odboru školství a kultury Statutárního m�sta Liberec ve 
stanoveném termínu. Žádosti se podávají zásadn� p�edem (p�ed zahájením akce, na 
kterou je dotace požadována), p�ípadn� i v pr�b�hu �innosti, akce �i projektu, nikoli 
však po jejich ukon�ení. Na každý projekt �i akci musí být podána jednotlivá žádost. 
Jako nedílnou sou�ást žádosti žadatel p�edloží kopie platných doklad� o právní 
subjektivit� právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního rejst�íku, 
stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (nap�. zápis o jmenování, pov��ení, 
plná moc), v p�ípad� fyzické osoby kopii platného ob�anského pr�kazu. Bez t�chto 
doklad� nelze žádost za�adit do výb�rového �ízení. 

7. Na jednu akci nelze kumulovat finan�ní prost�edky z r�zných ú�elových fond� m�sta. 

8. Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozum�ni písemn� do 15-ti dn� od zve�ejn�ní 
usnesení zastupitelstva m�sta na webových stránkách SML (bez udání d�vodu 
rozhodnutí). Rozhodnutí je kone�né a nelze se proti n�mu odvolat. 

9. P�id�lené dotace budou žadatel�m poskytnuty na základ� uzav�ené smlouvy, ve které 
bude p�esn� specifikován p�edm�t smlouvy, trvání smlouvy a p�ísná ú�elovost 
vynaložených prost�edk�. Finan�ní prost�edky budou zaslány bezhotovostním 
bankovním p�evodem na p�íslušný ú�et žadatele. 

10.Minimální výše spolufinancování projektu p�íjemcem dotace je 20 % z p�vodn�
požadované �ástky dotace. 

11.Písemná zpráva o realizaci projektu a �ádné vyú�tování poskytnuté dotace musí být na 
p�edepsaném tiskopisu p�edloženy do 60-ti dn� po ukon�ení �erpání prost�edk�
(p�ípadn� do termínu uvedeného ve smlouv� o p�id�lení dotace z fondu) na odbor 
školství a kultury. Projekty, které pracují pod supervizí, musí obsahovat i zprávu 
supervizora. 

12.Pro �ádné vyú�tování dotace musí být doložen p�ehled o skute�ných p�íjmech a 
výdajích vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných doklad� faktury 
nahrazující, doklad o jejich zaplacení. P�edložené doklady se musí vztahovat 
k dotované akci a musí dokládat minimáln� výši poskytnuté dotace a výši 
spolufinancování projektu (viz. bod 10). Kopie doklad� musí být �itelné, nesmí se 
p�ekrývat a musí obsahovat p�edepsané náležitosti. 
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13.V p�ípad� zjišt�ní nedostatk� v p�edloženém vyú�tování je p�íjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit ve lh�t� ur�ené poskytovatelem dotace, nejpozd�ji do 10 
pracovních dní po obdržení písemné výzvy. 

14.V p�ípad�, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouv� (zejména podmínky 
pro p�edložení vyú�tování), nebo v p�ípad� uvedení nepravdivých údaj�
v p�edložených dokumentech, nebude žadateli poskytnuta žádná finan�ní dotace 
z Fondu pro podporu a rozvoj vzd�lávání Statutárního m�sta Liberec ani z jiného 
fondu m�sta po dobu následujících dvou kalendá�ních let. 


