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zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu prevence statutárního města Libe-
rec v roce 2013  
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Důvodová zpráva 
 

1. Rozdělení dotací 
 
Usnesením č. 25/07 schválilo Zastupitelstvo města Liberec dne 22. 2. 2007 zřízení Fondu 
prevence statutárního města Liberec a stanovilo jeho finanční zdroje z rozpočtu města pro rok 
2013 ve výši 274.800,- Kč. Nedočerpané a vrácené finance činili 19.000,- Kč. Celková část-
ka k rozdělení pro rok 2013 ve výši 293.800,- Kč. 

 
Pro přidělení finančních dotací byly na základě rozhodnutí Správní rady Fondu prevence vy-
hlášeny 2 výzvy k předkládání žádostí o dotace. Zastupitelstvo města Liberec schválilo ná-
vrhy správní rady fondu na poskytnutí dotací následovně: 
 

• dne 27. 06. 2013 usnesením ZM č.  136/13 bylo schváleno 272.475,- Kč.   
• dne 12. 12. 2013 usnesením ZM č.  278/13 bylo schváleno 17.600,- Kč.   

 

O dotace z fondu požádalo celkem 22 žadatelů a bylo podáno 26 projektů, na jejichž realizaci 
bylo požadováno 14.735.678,- Kč. Dotace v celkové výši 290.075,- Kč obdrželo 10 žadatelů 
na realizaci 12 projektů.  

 

2. Čerpání dotací 

Přidělené dotace byly čerpány na základě smluv uzavřených s každým žadatelem. 

 

 3. Vyúčtování dotací 

Celkem 21 z 22 žadatelů předložilo vyúčtování dotací ve stanovených termínech a doložilo 
účelovost čerpání přidělených finančních prostředků v souladu se smlouvou. Dotace byly vy-
užity na realizaci projektů podporující aktivity  protidrogové politiky, podpora specifické 
primární prevence užívání drog, tabákových výrobků, alkoholu a dalších preventivních pro-
gramů. Podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (přístup k zaměstnání, prá-
vům). Podpora sociálních služeb ohroženým skupinám občanů. 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: tabulkový přehled o čerpání přidělených dotací dle jednotlivých žadatelů 
 
 

 



 
Přehled o čerpání přidělených dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec  

v roce 2013 dle jednotlivých žadatelů 
 
POŘ. 
ČÍSLO 

 
ŽADATEL  

 
NÁZEV 

PROJEKTU 

 
DOTACE  KČ 

 
ÚČEL 

ČERPÁNÍ 

 
VYUŽITÍ 

DOTACE 

 
VRÁCENO 

KČ 

 
HODNOCENÍ 

PROJEKTŮ 
  POŽADOVÁNO PŘIDĚLENO ČERPÁNO     

 
I. výzva – na projekty uskutečněné v  období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

 
1 Oblastní 

charita 
Liberec 

Vzdělávání a 
prevence 

60 000 30 000 30.000 nemateriál. 
náklady 
(kancelářský 
a výtvarný 
materiál) 
nemateriál. 
náklady 
(lektorné) 

nemateriál. 
náklady 
(kancelářský 
a výtvarný 
materiál) 
nemateriál. 
náklady 
(lektorné) 

0,- Vyúčtování 
předloženo 

v souladu se 
smlouvou o 
poskytnutí 

dotace 

2 Sdružení 
TULIPAN, 

o.s. 

„Naděje na 
míru“ 

46 000 46 000 
 

46.000 materiálové 
náklady 
(průmyslové 
šicí stroje, 
pracovní 
stůl, plastové 
regály a 
textilní 
materiály) 
jiné náklady 
(projektová 
dokumentace
, pronájem 

materiálové 
náklady 
(průmyslové 
šicí stroje, 
pracovní 
stůl, plastové 
regály a 
textilní 
materiály) 
jiné náklady 
(projektová 
dokumentace
, pronájem 

0,- Vyúčtování 
předloženo 

v souladu se 
smlouvou o 
poskytnutí 

dotace 



prostor, 
telefony) 

prostor, 
telefony) 

3 Sdružení 
TULIPAN, 

o.s. 

„Zaměstnání 
není 

samozřejmost 
„IV“ 

35 000 35 000 35.000 materiálové 
náklady 
(kancelářské 
potřeby, 
regály, látky, 
výtvarné a 
úklidové 
potřeby, 
obalový 
materiál) 
 

materiálové 
náklady 
(kancelářské 
potřeby, 
regály, látky, 
výtvarné a 
úklidové 
potřeby, 
obalový 
materiál) 

0,- Vyúčtování 
předloženo 

v souladu se 
smlouvou o 
poskytnutí 

dotace 

4 FOKUS 
Liberec, 

o.p.s. 

Vybavení bytů 
pro službu 
Podpora 

samostatného 
bydlení (PSB) 

32 200 32 200 32.200 nemateriál. 
náklady 
(šatní skříň, 
stoly, židle, 
válendy, 
povlečení, 
sedačka, 
konferenční 
stolek) 

nemateriál. 
náklady 
(šatní skříň, 
stoly, židle, 
válendy, 
povlečení, 
sedačka, 
konferenční 
stolek) 

0,- Vyúčtování 
předloženo 

v souladu se 
smlouvou o 
poskytnutí 

dotace 

5 Self Defense 
Group, o.s. 

Reálná 
sebeobrana pro 

ženy i muže 

70 000 30 000 30.000 nemateriál. 
náklady 
(pronájem 
tělocvičny) 

nemateriál. 
náklady 
(pronájem 
tělocvičny) 
 
 
 

0,- Vyúčtování 
předloženo 

v souladu se 
smlouvou o 
poskytnutí 

dotace 



6 Člověk 
v tísni, o.p.s. 

Volnočasová a 
vzdělávací 
pobytová 
aktivita 

18 750 18 750 18.750 nemateriál. 
náklady 
(stravné pro 
děti, 
ubytování, 
nájemné, 
energie) 

nemateriál. 
náklady 
(stravné pro 
děti, 
ubytování, 
nájemné, 
energie) 

0,- Vyúčtování 
předloženo 

v souladu se 
smlouvou o 
poskytnutí 

dotace 

7 Centrum pro 
zdravotně 
postižené 

Libereckého 
kraje, o.s. 

Sociální 
automobil 
v Liberci 
(2013) 

28 000 28 000 27.740 jiné náklady 
(havarijní a 
povinné 
pojištění) 

jiné náklady 
(havarijní a 
povinné 
pojištění) 

0,- Vyúčtování 
předloženo 

v souladu se 
smlouvou o 
poskytnutí 

dotace 
8 Bílý kruh 

bezpečí, o.s. 
Víkendový 

psychorekondič
ní pobyt pro 

traumatizované 
oběti trestných 

činů 

17 500 15 500 13.500 materiálové 
náklady 
(kancelářské a 
výtvarné 
potřeby) 
nemateriál. 
náklady 
(ubytování a 
stravování) 

materiálové 
náklady 
(kancelářské a 
výtvarné 
potřeby) 
nemateriál. 
náklady 
(ubytování a 
stravování) 

2 000,- Vyúčtování 
předloženo 

v souladu se 
smlouvou o 
poskytnutí 

dotace 

9 Bílý kruh 
bezpečí, o.s. 

Cyklus 
přednášek 
prevence 

kriminality pro 
ohrožené 
skupiny 
obyvatel 

Libereckého 
kraje 

12 000 12 000 12.000 materiálové 
náklady 
dataprojektor 
nemateriál. 
náklady 
pronájem 
prostor 

náklady 
dataprojektor 
nemateriál. 
náklady 
pronájem 
prostor 

0,- Vyúčtování 
předloženo 

v souladu se 
smlouvou o 
poskytnutí 

dotace 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 Komunitní 
středisko 

KONTAKT 
Liberec, p.o. 

Příměstský 
tábor – 

prázdniny ve 
městě 

25 025 25 025 25.025 materiálové 
náklady 
(výtvarný 
materiál, ceny 
do soutěží) 
nemateriál. 
náklady 
(vstupné) 
jiné náklady 
(doprava) 

materiálové 
náklady 
(výtvarný 
materiál, ceny 
do soutěží) 
nemateriál. 
náklady 
(vstupné) 
jiné náklady 
(doprava) 

0,- Vyúčtování 
předloženo 

v souladu se 
smlouvou o 
poskytnutí 

dotace 

 
II. výzva – na projekty uskutečněné v  období od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014 

 
1 Základní 

škola, p.o. 
Ještědská 

Program 
primární 

prevence (nejen) 
pro rodiče žáků 

3 200 3 200 3.200 nemateriál. 
náklady 
(lektorská 
činnost) 

nemateriál. 
náklady 
(lektorská 
činnost) 

0,- Vyúčtování 
předloženo 

v souladu se 
smlouvou o 
poskytnutí 

dotace 

 
2 PSF, o.s. Viadukt Jam - 

tancem proti 
drogám 

14 400 14 400 14.400 osobní 
náklady 
(porotce, 
moderátor, 
lektorné) 
materiálové 
náklady  
(kancelářské, 
potřeby, 
dekorace, 
plakety) 

 osobní 
náklady 
(porotce, 
moderátor, 
lektorné) 
materiálové 
náklady  
(kancelářské, 
potřeby, 
dekorace, 
plakety) 

12 000,- Vyúčtování 
nepředloženo  



nemateriál. 
náklady 
(pronájem 
prostor, 
vybavení 
klubu – 
zvuk, světla, 
projekce, 
aparatura, 
tisk plakátů, 
diplomů, 
letáků + 
distribuce 
DPMLJ) 

nemateriál. 
náklady 
(pronájem 
prostor, 
vybavení 
klubu – 
zvuk, světla, 
projekce, 
aparatura, 
tisk plakátů, 
diplomů, 
letáků + 
distribuce 
DPMLJ) 

 
Celkem vráceno: 14.000,- Kč 
 

 


