
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Návrh Správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na přidělení dotací  
z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I., II. a III. výzvy roku 2014                             

 

 

Zpracovala:  Pavlína Háková, tajemnice správní rady Fondu zdraví SML 

odbor, oddělení: odbor péče o občany, oddělení humanitní 

telefon: 48 524 4982 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Pavel Kalous 

 vedoucí odboru Mgr. Roman Král 

Projednáno: v RM dne 18. 3. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. 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 Fondu zdraví statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 
zdraví statutárního města Liberec  
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a) v rámci I. výzvy roku 2014 v celkové výši 432.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze 
č. 1, 

b) v rámci II. výzvy roku 2014 v celkové výši 55.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze 
č. 2,  

c) v rámci III. výzvy roku 2014 v celkové výši 189.000,- Kč, jmenovitě uvedené 
v příloze č. 3 

 
a   u k l á d á  
 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky 

 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města 

Liberec 
T: neprodleně 

 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví statutárního města 

Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
statutárním městem Liberec a žadateli 

T: 06/2014 
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Důvodová zpráva 

 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 25/2007 ze dne 22. 2. 2007 byl zřízen Fond zdraví 
statutárního města Liberec (dále fond zdraví). Usnesením zastupitelstva města č. 39/2014 bylo 
schváleno rozpočtové opatření č. 1A statutárního města Liberec na rok 2014 a do rozpočtu 
fondu zdraví SML bylo přiděleno 666.667,- Kč. Zůstatek na účtu fondu zdraví činil k 31. 12. 
2013 13.945,09 Kč. Celkem je tedy možné rozdělit 680.612,09 Kč. Roční poplatky za vedení 
účtu činí cca 4.100,- Kč. Předsedkyně správní rady fondu zdraví SML MUDr. Absolonová 
navrhla rozdělit v rámci všech tří výzev celkem částku 676.000,- Kč, členové správní rady 
jednomyslně souhlasili. 

I. výzva byla vypsána na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 za 
účelem:  
• podpory zdravotních preventivních a léčebných programů na území města vedoucí 

k prevenci civilizačních onemocnění 
• podpory aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů 
• podpory aktivit v sociální oblasti ve prospěch občanů města, přispívajících k překonání 

sociálního vyloučení 
• podpory vytváření zdravého životního stylu 
• podpory vzdělávacích a výchovných programů 

V rámci I. výzvy bylo přijato celkem 32 projektů od 24 žadatelů. 29 žádostí bylo podáno ve 
stanoveném termínu, tj. do 27. 2. 2014, na předepsaných formulářích a obsahovalo 
požadované náležitosti a přílohy. 2 žádosti byly podány na neplatných formulářích a 1 žádost 
byla podána po termínu odevzdávání žádostí o dotace.  1 žádost byla předána k projednání ze 
správní rady fondu prevence SML. Celkem bylo tedy hodnoceno 30 žádostí od 24 žadatelů. 
Celková výše požadovaných finančních prostředků činila 795.040,- Kč.  

Členové správní rady Fondu zdraví SML doporučili v rámci I. výzvy k rozdělení částku 
432.000,- Kč, návrh na přidělení dotací pro jednotlivé projekty je uveden v příloze č. 1. 

         

II. výzva byla vypsána na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 za 
účelem:  
• podpory programů, jež si kladou za cíl posílení sociálních a lidských kontaktů, tradic, 

překonávání společenských bariér a předsudků, zvýšení informovanosti a společenské 
uplatnění pro znevýhodněné skupiny občanů, realizovaných subjekty, které pracují 
s dobrovolníky (mohou mít max. 3 zaměstnance a ostatní je zajištěno dobrovolníky), jedná 
se o podporu neziskových organizací, klubů a zájmových sdružení, jež vytvoří programy 
pro znevýhodněné skupiny občanů a tím zajistí zkvalitnění jejich života  

V rámci II. výzvy byl přijat celkem 1 projekt od 1 žadatele. Celková výše požadovaných 
finančních prostředků činila 155.000,- Kč. Žádost byla podána ve stanoveném termínu, tj. do 
27. 2. 2014, na předepsaném formuláři a obsahovala požadované náležitosti a přílohy 

Členové správní rady Fondu zdraví SML doporučili v rámci II. výzvy k rozdělení částku 
55.000,- Kč, návrh na přidělení dotace je uveden v  příloze č. 2.    
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III. výzva  byla vypsána na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 za 
účelem: 

• pořízení drobného hmotného majetku (pořizovací cena max. 40.000,-Kč) pro organizace 
poskytující sociální služby a služby sociálního charakteru 

V rámci III. výzvy bylo přijato celkem 9 projektů od 9 žadatelů.  Celková výše požadovaných 
finančních prostředků činila 250.500,- Kč. Žádosti byly podány ve stanoveném termínu, tj. do 
27. 2. 2014, na předepsaných formulářích a obsahovaly požadované náležitosti a přílohy. 

Členové správní rady Fondu zdraví SML doporučili v rámci III. výzvy k rozdělení částku 
189.000,- Kč, návrh na přidělení dotací pro jednotlivé projekty je uveden v příloze č. 3.
         

 
Příloha č. 1: Způsob rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé žadatele – I. výzva 
Příloha č. 2: Způsob rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé žadatele – II. výzva 
Příloha č. 3: Způsob rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé žadatele – III. výzva 
Příloha č. 4: Pravidla pro přidělování dotací z fondu zdraví 
 
 






















