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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 2014 v celkové výši 378.300,- 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: 22. prosince 2014 
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Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML -  II. kolo 2014 
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, Kaplického 
384,Liberec 23, 
463 12 

Náš Kapličák 4/ 9.000,- 7.200,-  - 7.200,- Tisk časopisu 
(říjen,listopad,prosinec,leden,únor
) 

2 
  

Základní škola 
Liberec, Kaplického 
384, Liberec 23,  
463 12 

„Vánoční dílničky“ 3/ 15.500,- 12.000,- 2.000,- 
 

10.000,- Suroviny pro pekařskou dílnu, 
materiál a pomůcky pro výtvarnou 
dílnu, materiál a pomůcky pro 
dřevařskou dílnu 

3 Spolek „Liberecké 
fórum“ Heliova 
555/7, Liberec 1, 460 
01 

Doučováním 
k lepším výsledkům 

1/ 178.000,- 50.000,- 31.800,- 18.200,- Mzda učitele Mgr. Holíka DPP,  
papírenské a výtvarné potřeby, 

4 Základní škola 
Liberec, Na Výběžku 
118, Liberec, 
příspěvková 
organizace 

Vánoční dílny  2014 3/ 13.700,- 10.900,- 2.900,- 8.000,- Materiál na tvorbu vánočních 
věnců (advent. svíčky, vázací drát, 
slaměné korpusy, mašle atd.) 
hedvábné šátky, barvy na hedvábí, 
kovářství 

5 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642, Liberec 
15, 460 15 

Malý čtenář na 
jevišti 

1/ 36.000,- 30.000,- 13.000,- 17.000,- Lektorné – lekce dramat. výchovy, 
práce s filmem, výtvarný materiál, 
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6 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642, Liberec 
15, 460 15 

Být COOL a umět 
odmítnout – 
projekt 
protidrogové 
prevence 

1/ 24.000,- 20.000,- - 20.000,- Výtvarný materiál určený k přímé 
práci s dětmi v rámci projektu 
(barvy, štětce, papíry, tavící fólie, 
kartony, nůžky, lepící pásky a 
lepidla, modelovací hmoty, tuše, 
náplně, desky 

7 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642, Liberec 
15, 460 15 

Tvoření a tradiční 
řemesla nás baví 

1/ 25.000,- 22.000,- 12.000,- 10.000,- Výtvarné a galanterní pomůcky, 
mýdlová hmota, vosk, knoty a 
ovčí rouno 

8 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
příspěvková 
organizace 

Umění je to, co je 
neodolatelné. 
(William Saroyan) 
hudební a literárně 
dramatické pořady 

2/ 55.000,- 44.000,- - 44.000,- 4x pohádky pro děti,15x pořadů 
na  pobočkách, PaedDr.Prchala, 
Hrdiny,literární besedy Braunová, 
Smutná, Pekárková,Březinová, 
přednáška Hohr, křest Řeháček, 
Pikous, literární beseda 
únor,výukový pořad + výtvarná 
dílna  

9 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
příspěvková 
organizace 

Musíš se mnoho 
učit, abys poznal, že 
málo víš. (Michel de 
Montaigne)odborné 
přednášky a 
kulturn ě vzdělávací 
akce v KVK 

2/ 44.000,- 35.000,- - 35.000,- Honoráře (20 přednášek, 
průměrná výše 1500,-Kč), odborní 
lektoři,  

10 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
příspěvková 
organizace 

(Co) čtou vaše děti? 
– projekt na 
podporu dětského 
čtenářství 

2/ 35.000,- 28.000,- - 28.000,- Honoráře, nákup knížek (tři sady 
pro pořady Čteme spolu) 

11 Rodinné centrum 
Žirafa, B. Němcové 

Mateřství nás baví 3/ 267.000,- 80.000,- 64.000,- 16.000,- Výtvarný materiál, galanterní 
potřeby, šperkování, potřeby na 
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54/9, Liberec 1 scrapbook, honorář pro herce 
dětského divadla 2x3000,- Kč 

12 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
Základní škole 
Liberec, Lesní 14 

Putování udatné 
Češky a Čecha do 
historie – 
vzdělávací a 
výchovný projekt 
žáků 1. – 4. ročníků 
ZŠ 

1/3/ 161.600,- 97.700,- 87.700,- 10.000,- Materiál kancelářský pro tvorbu 
portfolia, potřeby k úvodní a 
závěrečné aktivitě projektu, 
potřeby pro dramatizaci scének 
(výtvarné potřeby),potřeby pro 
kooperativní výuku (stolní hry, 
karty, encyklopedie), materiál pro 
hodnocení (razítka, samolepky), 
výtvarné a galanterní potřeby 
s vánoční tematikou, tvorba 
medailí, ocenění, diplomy, deníky 
– cestovatelský deník, deníky do 
výuky 

13 Filmový klub 
Liberec  

Studio Dětské 
televize Liberec na 
Dnech GIS 2014 v 
Liberci 

2/3/ 38.500,- 21.000,- - 21.000,- Honoráře lektorů, přednášejícímu, 
pronájem projekční obrazovky, 
světelného parku a BlueBox  

 14 ZS s RVJ, Husova 
142/44, Liberec 
příspěvková 
organizace 

Vánoční jarmark 3/ 25.000,- 16.000,- 6.000,- 10.000,- Vánoční dekorace, papírenský a 
galanterní materiál, výtvarné 
potřeby 

15 DUHA Liberec o.p.s. Volnočasové 
aktivity pro d ěti a 
mládež 

3/ 107.600,- 65.600,- - 65.600,- Výtvarný a papírenský materiál, 
míče, pronájem prostor ZŠ 
Švermová (tělocvična a místnost 
pro výtvarný kroužek a kroužek 
Šikovné ruce) 

16 Sdružení TULIPAN, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 1, 460 14 

Kdo šetří, má za tři 
– zvyšování 
finanční 

2/ 85.500,- 28.500,- 5.000,- 23.500,- DPP  lektoři,  kopírování, 
pronájem prostor školení  
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gramotnosti u osob 
se zdravotním 
postižením 

17 Základní škola 
Liberec, Křižanská 
80, příspěvková 
organizace  

Školní časopis 
Šotek 

4/ 15.000,- 12.000,- 4.000,- 8.000,- Tisk školního časopisu Šotek 

18 Základní škola 
Liberec, Křižanská 
80, příspěvková 
organizace 

Ostašovské Vánoce 
– tradice a zvyky 

3/ 29.300,- 23.300,- 4.500,- 18.800,- Vánoční dekorace školy a kostela, 
potraviny na pečení cukroví 
(máslo, mouka, cukr atd.), 
papírenské a galanterní materiál 
(barvy, stuhy, lepidla, fixy, 
provázky, špendlíky),  pronájem 
stánků, ozvučení kostela sv. 
Vojtěcha, pronájem mobiliáře, 
půjčení kostýmu Mikulášská 
nadílka  

19 Základní škola 
Liberec, Křižanská 
80, příspěvková 
organizace 

Tvořivé aktivity 
pro každého  

3/ 30.600,- 24.000,- 16.000,- 8.000,- Výtvarný a papírenský materiál 
pro ruční aktivity (látky, folie, 
kolíčky, kamínky, barevný papíry, 
barvy, čtvrtky, papíry, plátna 
atd.)galanterní materiál                  
(dekorativní ozdoby, třpytky, 
vlasec, stuhy, barvy na textil), 
keramika (hlína, glazury, šablony, 
řezáky, vykrajovátka, podložky)   

 
Celkem  

  
1.195.300,- 

 
627.200,- 

 
248.900,- 

 
378.300,- 
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Rekapitulace doručných žádostí o dotaci ve 2. kole 2014: 
19 žádostí bylo přijato v řádném termínu uzávěrky do 31. července 2014 a správní rada projednala těchto 19 žádostí na svém jednání dne 26. srpna 2014. 
19 žádostem byla navržena dotace 
 
Schválené finanční prostředky pro rok 2014 ……………….. 612.600,- Kč 
Návrh na přidělení dotací v rámci 2. kola 2014……………… 378.300,-Kč 



Zápis č. 2/2014  
z jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání  

Statutárního města Liberec  
dne 26. srpna 2014 

 
Přítomni: Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Mgr. Stanislav 
Cvrček, Bc. Dana Halberstadtová, Ilona Soukupová, Michaela Menšíková. 
Omluveni: Mgr. Dana Lysáková, Radka Kyzlíková. 
 
Program: 
1/ Zahájení jednání 
2/ Projednání doručených žádostí o dotaci – návrh SR FPRV SML na přidělení dotací v rámci 2. 
kola r. 2014 
3/ Různé 
 
1/ Zahájení jednání  
Předseda správní rady Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. zahájil jednání Správní rady Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání SML a seznámil přítomné členy s programem 2. jednání. Členové 
správní rady navržený program jednohlasně odsouhlasili. 
Dále byla představena nová zaměstnankyně  za  paní Zuzanu Jadrnou a to paní Michaela 
Menšíková.   
 
 
2/ Projednání žádostí o dotaci v 2. kole roku 2014 
V červnu 2014 vyhlásilo Statutární město Liberec uzávěrku 2. kola žádostí o dotaci z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání SML na akce konané v období od 1. října do 28. února 2015 
s termínem uzávěrky příjmu žádostí 31. července 2014 do 16.00 hodin. Všechny žádosti byly 
odevzdány na předepsaných formulářích na odboru péče o občany nebo zaslány poštou na 
adresu SML. V řádném termínu uzávěrky bylo přijato celkem 19 žádostí o dotaci.  
Finanční prostředky účelových fondů města na rok 2014 byly rozděleny v rámci 2. rozpočtového 
opatření roku 2014 usnesením ZM č. 39/2014, Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML byla 
přidělena částka ve výši 612.600,-Kč. Převod zůstatku finanční částky z loňského roku 
(nepřidělená finanční částka + nedočerpané částky, vratky) činí cca 340.000,-Kč. 
Finanční částka k rozdělení v roce 2014 činí cca 952.600,-Kč.  
 
V rámci 2. kola roku 2014 bylo přijato 19 žádostí, požadavky žadatelů činily celkem 627.200,-Kč 
(viz příloha č. 2 – tabulka žádostí). Správní rada fondu na svém jednání dne 26. srpna 2014 
posuzovala jednotlivě každou z 19 doručených žádostí.  
Pouze při projednávání žádostí č. 12 se Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. neúčastnil a o návrhu 
výše dotace nehlasoval. U žádostí č. 11 a 15 byly organizace Rodinné centrum Žirafa a DUHA 
Liberec o.p.s. požádáni o doplňující informace.  
 

Žádosti, kterým byla navržena dotace: 
Správní rada navrhla všem 19 žádostem  dotaci v požadované výši, případně dotaci adekvátně 
krácenou. 
 
Správní rada fondu se na svém 2. jednání dne 26. srpna 2014 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 dotací v 2. kole 
2014 v celkové výši 378.300,- Kč k odsouhlasení Radě města Liberec dne 16. 9. 2014 a ke 
schválení Zastupitelstvu města Liberec dne 25. 9. 2014. 



Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace či zamítnutí jejich žádosti.  S žadateli, jímž bude vyhověno 
zcela nebo částečně, budou sepsány Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec. 
 
 
3/ Různé   
 
 
V Liberci dne: 8. Září  2014 
 
Zapsala:                                                                Ověřil: 
 
 
 
 
Michaela Menšíková                                             Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. 
tajemnice SR FPRV                                              předseda správní rady, v. r. 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
 
1/Návrh Správní rady FPRV SML - 2. kolo 2014 (tabulka žadatelů) 
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Pravidla přidělování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání 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: 

• soutěže a projekty 
• mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce 

nadregionálního významu 
• mimoškolní činnost 
• školní časopisy + původní publikace 
• podpora stipendistům 

 
 

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) 
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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 Odboru péče o občany Statutárního města Liberec ve 
stanoveném termínu. Žádosti 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 SML (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 termínu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí 
dotace z fondu. 

 
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. 
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14. V případě nesplnění termínu předložení vyúčtování, v případě porušení podmínek 

smlouvy o poskytnutí dotace nebo v případě uvedení nepravdivých údajů 
v předložených dokumentech, nebude žadateli poskytnuta žádná finanční dotace 
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML ani z jiného fondu města po dobu 
následujících dvou kalendářních let. Zařazení na seznam organizací, které po dobu 
dvou let nemohou čerpat dotaci z účelových fondů SML, projedná a vezme na vědomí 
příslušná správní rada fondu a tajemník správní rady bude informovat ostatní 
tajemníky správních rad fondů SML. Seznam organizací, včetně termínu do kdy zákaz 
platí, bude zveřejněn na webových stránkách SML.   


