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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 2014 v celkové výši 344.500 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 pro 1. kolo 
2014 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: srpen 2014 
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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 účelových fondů města na rok 2014 byly schváleny usnesením Zastupi-
telstvem města  Liberec č. 290/2013 ze dne 12.12.2013 ve výši 618.300 Kč. 

V průběhu ledna 2014 bylo vyhlášeno 1. kolo poskytování dotací z kulturního fondu na akce 
zahájené od 1. dubna do 31. srpna 2014 s termínem uzávěrky ve čtvrtek 27.2.2014 v 16:00 
hodin. 

K termínu uzávěrky bylo podáno celkem 39 žádostí, 1 žádost byla přeřazena do kulturního 
fondu z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, žádalo celkem 33 žadatelů a žádná žádost 
nebyla podána po termínu uzávěrky. Náklady na všechny projekty činily 4,246.203 Kč, z toho 
požadavky na dotace činily celkem 1,329.951 Kč.  
 
Žádosti 1. kola kulturního fondu pro rok 2014 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 10. 3. 2014 posuzovala jednotlivě každou 
ze 40 žádostí v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základ-
ních pravidel platnými od 1.3.2013 (viz příloha č. 2) takto: 
 

• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
 10 žádostem (č. 2, 3, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 36, 40) nebyla navržena žádná dotace 
 (viz tabulka); 
   

• žádosti, kterým byla navržena dotace:  

30 žádostem (č. 1, 4 – 9, 11 – 13, 15, 17 – 19, 21, 24 – 35, 37 – 39) byla navržena do-
tace v konkrétní výši (viz tabulka).  

   

                                                                                                                                                                                                            
Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 
1. vyhlášené kolo roku 2014 v celkové výši 344.500 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 2014 

č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu platná od 1.3.2013                            

č. 3 – Zápis č. 1 /2014 Správní rady kulturního fondu SML ze dne 10. 3. 2014 
 
 
 



Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1 Milan Exner
Biblické humoresky aneb Mezi 
mansiony: Čtvrtá divadelní novela

červenec 2014 42 000 20 000 15 000 tisk a vazba, předtiskové práce

2 Egon Wiener
Kniha fejetonů s reprodukcemi 
dobových reálií z českého 
pohraničí Sudet

1.3. - 20.8.2014                  
(tisk srpen 2014)

120 000 40 000 0 neupřesněno

3
Kalendář Liberecka spol. s r. 
o.

Časopis "V" - 2. číslo, XIII. ročník 
(červen 2014)

1.4. - 30.6.2014 270 000 30 000 0 tiskové práce

4
Nakladatelství Petr Polda, s. 
r. o.

Vratislavice nad Nisou - kniha 
druhá

duben - květen 2014 250 000 50 000 15 000
sazba a předtisková příprava, tisk, knihařské 
zpracování

5
Samostatný klub chovatelů a 
přátel českého strakatého 
psa o. s.

publikace "Český strakatý pes 
aneb Horákův laboratorní pes"

1.4. - 31.8.2014 40 000 20 000 10 000 tisk

6 Martin Hrachovec
Natáčení videoklipu "Look into the 
face of this era" + promo podklady

březen - červen 2014 18 000 12 000 5 000 výroba + postprodukce

7
Občanské sdružení 
EURYTMIE

Nahrání a vydání CD Komorního 
smyčcového orchestru ZUŠ

březen - červen 2014 
(vydání CD květen 2014)

32 350 22 350 10 000
nahrávací frekvence ve studiu; střih nahrávek, 
mastering

8
Občanské sdružení 
EURYTMIE

Jabloňová Fest 2014 - 2. ročník 
hudebního festivalu

1. červen 2014 24 500 18 000 14 000 pronájem prostor; nazvučení akce

9
Boveraclub, občanské 
sdružení

Expozice historie městské 
dopravy

1.5.2014 40 000 30 000 3 000 vitríny a výstavní plochy (tabla); instalační materiál;

10 MgA. Tomáš Cafourek Československá opera roku 2014

leden - prosinec 2014                         
(dotace požadována na 

období květen - prosinec 
2014 )

428 500 25 000 0

scénář - autorské honoráře; development - 
autorské honoráře; režie - autorské honoráře; 
hlavní role, režijní a produkční štáb - autorské 
honoráře; štáb a technika (kamera, grip, světla, 
zvuk, masky); střih, digitální obrazová a zvuková 
postprodukce, hudba, delivery materiály

11 Občanské sdružení JIZERKA
Výroční vystoupení folklórního 
souboru Jizerka

květen 2014 29 000 23 000 13 000 pronájem prostor

12 FEBIOFEST s. r.  o.
Regionální ozvěny 21. 
Mezinárodního filmového festivalu 
Praha Febiofest - Liberec

4. - 6.4.2014 195 000 90 000 20 000
nájem prostor na realizaci projektu, tiskoviny a 
plakáty

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 1. kolo roku 2014                                    
na akce zahájené v období od 1. dubna do 31. srpna 2014

(příjem žádostí do 27. února 2014 do 16:00 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

13 Pěvecký sbor Ještěd
Koncert k 560. výročí první 
zmínky o Liberci jako o městečku

červen 2014 70 575 30 000 18 000
honoráře 3 sólistům,pronájem prostor; tisk plakátů; 
tisk programů doplněných o historii Liberce; 
propagace, inzerce

14
Krajská vědecká knihovna v 
Liberci, příspěvková 
organizace

Sejdeme se na pobočce
1.3. - 30.9.2014 - 

vyhlášené období duben - 
srpen 2014

37 600 30 000 0
honoráře (přednášky, divadelní představení, 
besedy)

15
Základní škola, Liberec, 
Aloisina výšina 642, 
příspěvková organizace

Než zazvoní zvonec
1.4. - 31.7.2014             

(festival červen 2014)
65 000 40 000 10 000 pronájem divadelního sálu v Liberci, 

16 Člověk v tísni, o. p. s. Filmový festival Jeden svět

24. - 30.3.2014 - mimo 
vyhlášené období - 
žádost o výjimku z 

pravidel

87 000 10 000 0 poplatek autorských práv

17 Rodinné centrum Žirafa Velikonoční jarmark 12.4.2014 28 000 16 000 10 000
tisk a distribuce letáků; pronájem sálů a židlí; 
pronájem ozvučení a aparatury

18
Občanské sdružení Bohemia 
Cantat Liberec

Mezinárodní festival sborového 
zpěvu Bohemia cantat Liberec 
2014

21. - 24.8.2014 990 000 170 000 30 000
pronájem prostor (zkušebny, koncertní sály), 
propagace

19
Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje, 
o. p. s.

Modrý slon 2014 (9. ročník 
celostátní soutěže)

leden - září 2014                  
(termín akce červen 

2014)
100 000 30 000 20 000 propagace

20
Pionýrská skupina 
Radovánka

Maminko, vyrobím ti dáreček 3.5.2014 16 000 5 000 0
výtvarný materiál (na malování, keramiku, korálky), 
papíry a kancelářské potřeby

21
Komunitní středisko Kontakt 
Liberec, přísp. organizace

Liberec - jedno město pro 
všechny (festival národnostních 
menšin a cizinců)

28.8.2014 85 974 24 000 5 000  ozvučení (technika + zvukař)

22
Sdružení TULIPAN                   
BLACK LIST

Užívej dne 1.4. - 31.8.2014 160 000 35 000 0
DPP lektoři, výtvarný materiál, látky, papíry různé 
druhy, vstupné na kulturní akce, propagace 
projektu, nájemné a energie

23
Sdružení TULIPAN                   
BLACK LIST

TULIFEST I.
1.4. - 31.8.2014              

(vlastní realizace květen - 
červen 2014)

131 000 36 000 0
cartridge  (tisk propagačních materiálů s výzvou), 
pronájmy prostor, pódií a osvětlení, propagace 
projektu, ozvučení akce

24
Základní škola, Liberec, 
Ještědská 354/88, 
příspěvková organizace

DEDEFEST 2014 20.6.2014 64 700 47 700 25 000 propagace akce, pronájem pódia,

25 Kruh přátel Severáčku Jarní koncert Severáčku 2014 18.5.2014 80 000 50 000 20 000 tisk a výlep plakátů, pronájem prostor, 

26
Severočeské muzeum v 
Liberci, příspěvková 
organizace

Muzejní noc pod Ještědem 31.5.2014 24 000 12 000 8 000 doprava historickou tramvají 

27 Hudební mládež ČR, o. s.
Duhová bouře 2014 - 24. festival 
Hudební mládeže ČR v Liberci

29. - 31.5.2014 205 500 51 000 16 000
pronájem festivalových prostor; letáky a festivalové 
tiskoviny; plakáty, programová brožura
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náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce

28 PSF
Kulturní pódiový program na 
liberecké Bambiriádě

23. - 24.5.2014 68 700 53 000 12 000 pronájem pódia 

29
MOZAYKA Jedličkův ústav 
Liberec

Zahradní slavnost 19.6.2014 5 000 4 000 4 000 Lessyho woheň (honorář)

30 Jitka Kadečková Pohádkový park 17.5.2014 18 004 13 304 3 000 výlep plakátů
31 Ing. Vít Suchomel Majáles 2014 1.5.2014 65 000 35 000 8 500 pronájem pódia, ozvučení 

32 Spolek přátel Ostašova Ostašovská noc 4 28.6.2014 37 000 24 800 9 000
pronájem stánků, lavic, pódií, hřiště; pronájem 
techniky - osvětlení a ozvučení

33 Spolek přátel Ostašova Bitva u Liberce 26.4.2014 120 000 60 000 9 000 pronájem stánků a stanu
34 Spolek přátel Ostašova Ostašovské poutní slavnosti 26.4.2014 53 000 32 800 6 000 pronájem techniky - osvětlení a ozvučení

35
Country & Western Club 
Liberec

Hudební festival GODY 2014 8.6.2014 98 000 36 000 15 000 pronájem prostor, ozvučení akce, propagace

36 Otevřené stránky
Večery živé kultury - Open Mic 
Liberec, hudebně-literární večery, 
pouliční hudba a divadlo

duben - srpen 2014 81 000 58 000 0
honorář vystupujících, pronájem aparatury na 
ozvučení, plakáty a letáky - návrh, tisk, kopírování; 
propagace

37
Spolek ruprechtických 
sousedů

10. Ruprechtické velikonoční trhy 20.4.2014 6 000 3 000 3 000 tisk plakátů

38
Spolek ruprechtických 
sousedů

11. Ruprechtický rockový festival 23. - 24.5.2014 26 500 17 000 5 000 montáž a demontáž pódia

39
Spolek ruprechtických 
sousedů

10. Ruprechtický dětský den 1.6.2014 19 500 16 000 3 000  tisk a výlep plakátů

40

Spolek přátel Ostašova            
přeřazeno z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání - 
4. žádost v KF

Ostashow Times duben - září 2014 13 800 10 000 0
tisk (duben, červen, září); příprava, pořizování 
fotokopií, kompletace, roznáška

CELKEM 4 246 203 1 329 954 344 500

4 246 203 Kč
1 329 954 Kč

39
Počet přeřazených žádostí 1
Počet žádostí po termínu 0
Počet žadatelů 33

618 300 KčSchválený rozpočet kulturního fondu na rok 2013

344 500 Kč

Náklady projektů

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF

Návrh Správní rady 
kulturního fondu SML na 
rozdělení dotací                              
v 1. kole 2014
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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 školství a kultury ve stanoveném termínu. Žádosti 
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se podávají 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 
školství a 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. 
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Z á p i s   č. 1/2014 
 

z jednání Správní rady kulturního fondu (SRKF) SML konaného dne 10. března 2014  
v budově liberecké radnice, zasedací místnosti č. 210 

 
Přítomni: L. Dušek, PhDr. E. Koudelková, K. Klikarová, L. Slánský,  
Omluveni: S. Baťová, Ing. O. Červinka, Mgr. J. Tauchman 
                                                                                      
PROGRAM 
1/ Zahájení jednání 
2/ Informace o aktualizaci statutu, základních pravidel a dalších dokumentů Kulturního fondu SML 
3/ Projednání žádostí 1. kola KF v roce 2014 
 
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 aktualizaci statutu, pravidel a dalších dokumentů KF 
Správní rada byla předsedou L. Duškem informována, že usnesením ZM č. 290/2013 bylo schváleno kulturnímu 
fondu pro rok 2014 celkem  618.300 Kč. 
S ohledem na to, že bude do konce roku 2014 vyhlášeno minimálně ještě jedno kolo kulturního fondu, správní rada 
se v tomto kole dohodla na přidělení  dotací žadatelům do částky v rozmezí od 320 do 350 tis. Kč. 
Tajemnice správní rady poté znovu připomněla přítomným členům základní změny v pravidlech pro přidělování 
dotací a základní kritéria pro posuzování žádostí platné od 1.3.2013. 
 
 
3/ Projednání žádostí 1. kola KF v roce 2014 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 10. 3. 2014 posuzovala jednotlivě každou ze 40 žádostí 
v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních pravidel platnými od 1.3.2013 
(viz příloha č. 2) takto: 
 

• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
 10 žádostem (č. 2, 3, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 36, 40) nebyla navržena žádná dotace  (viz tabulka); 
   

• žádosti, kterým byla navržena dotace:  
30 žádostem (č. 1, 4 – 9, 11 – 13, 15, 17 – 19, 21, 24 – 35, 37 – 39) byla navržena dotace v konkrétní výši 
(viz tabulka).  
                                                                                                                                                                                                              

Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 1. vyhlášené kolo roku 2014 
v celkové výši 344.500 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. 1/2014 ze dne 10.3.2014 
č. 1 – Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 1. kolo 2014 
č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu platná od 1.3.2013                            
č. 3 – Zápis č. 1 /2014 Správní rady kulturního fondu SML ze dne 10. 3. 2014 
 
 
 
 
V Liberci 10.3.2014 
 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
               tajemnice SRKF 

 
Ladislav Dušek, v.r. 

 předseda SRKF 
 


