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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec 
v roce 2013. 
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Důvodová zpráva 

 
1. Rozdělení dotací 
Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 14/2013 schválilo rozdělení finančních prostředků 
mezi účelové fondy statutárního města Liberec a usnesením č. 36/2013 ze dne 28. 2. 2013 
schválilo 1. rozpočtové opatření na rok 2013.  Do rozpočtu fondu zdraví byla přidělena částka 
465.599,- Kč.  Dále rada města usnesením č. 243/2013 schválila pozastavení výzev a 
poskytování dotací ze všech účelových fondů SML, včetně již přijatých žádostí o dotaci 
v rámci vyhlášeného 1. kola 2013. Správní rada fondu zdraví přesto doporučila v rámci I. 
výzvy rozdělit částku 460.000,- Kč. Předložený návrh nebyl Radou a následně 
Zastupitelstvem města Liberec přijat. Dne 30. 5. 2013 schválilo zastupitelstvo města 
usnesením č. 82/2013 nové rozdělení finančních prostředků mezi účelové fondy města a 
všechny účelové fondy byly naplněny na 60% původních částek, tj. nový příděl do fondu 
zdraví činil 279.359,- Kč. 
 
Předsedkyně správní rady Fondu zdraví SML MUDr. Absolonová navrhla, aby se původně 
předložený návrh na rozdělení finančních prostředků pokrátil tak, jako rozpočet fondu, tj. na 
60% původně navrhovaných částek a opětovně se předložil radě a následně zastupitelstvu 
města. Členové správní rady jednomyslně souhlasili a současně doporučili v rámci I. výzvy k 
rozdělení částku 276.000,- Kč 
 
I. výzva byla vypsána na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 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 

 
 
Zastupitelstvo města Liberec schválilo dne 27. 6. 2013 na svém 6. zasedání usnesením č. 
133/2013 návrh správní rady fondu na poskytnutí dotací v celkové výši navrhovaných 
276.000,- Kč. 
 
O dotace z fondu požádalo celkem 28 žadatelů a bylo podáno 36 projektů, na jejichž realizaci 
bylo požadováno 1.363.500,- Kč. Dotace v celkové výši 276.000,- Kč obdrželo 28 žadatelů 
na realizaci 32 projektů. V rozpočtu fondu zůstala částka 3.359,- Kč, která byla ponechána na 
bankovní poplatky. 
 
2. Čerpání dotací 
Přidělené dotace byly čerpány na základě smluv uzavřených s každým žadatelem.  Všechny 
dotace byly vyčerpány v plné výši. 1 žadatel (o.s. LESMÍR) od smlouvy odstoupil z důvodu 
neschopnosti proúčtovat 20% z původně požadované částky dotace. 
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3. Vyúčtování dotací 
Všichni příjemci předložili vyúčtování dotací ve smluvně stanoveném termínu tj. 3. 3. 2014. 
Všichni žadatelé doložili účelovost čerpání přidělených finančních prostředků.  
 
Správní rada fondu zdraví schválila zprávu o čerpání dotací z fondu zdraví v roce 2013 
metodou per rollam bez připomínek. 
 
Dotace byly využity na realizaci projektů za účelem podpory zdravotních, preventivních a 
léčebných programů, aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě 
nepříznivým zdravotním stavem, aktivit v sociální oblasti, vytváření zdravého životního stylu 
a na podporu vzdělávacích a výchovných programů.  
 
Mezi žadateli o dotace byly především nestátní neziskové organizace (občanská sdružení a 
obecně prospěšné společnosti), církevní organizace a příspěvkové organizace zřizované 
krajem. 
 
Příloha: tabulkový přehled o čerpání přidělených dotací dle jednotlivých žadatelů 
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Přehled o čerpání přidělených dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec  

v roce 2013 dle jednotlivých žadatelů 
 

 
ČÍSLO 

PROJE

-KTU 

 
ŽADATEL  

 
NÁZEV PROJEKTU 

 
DOTACE  KČ 

 
ÚČEL 

ČERPÁNÍ 

 
VYUŽITÍ 

DOTACE 

 
VRÁCENO 

KČ 

 
HODNOCENÍ 

PROJEKTU 
  POŽADOVÁNO PŘIDĚLENO ČERPÁNO     

 
I. výzva – na projekty uskutečněné v  období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 – usnesení ZM č. 133/2013 ze dne 27. 6. 2013 

 
1 CENTRUM 

PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ 
Libereckého 
kraje o.s. 

Pořízení kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek (2013) 

40.000 12.000 12.000 nákup 
kompenzačních
rehabilitačních 
a didaktických 
pomůcek 

nákup 
kompenzačních, 
rehabilitačních a 
didaktických 
pomůcek – 
polohovací lůžka 
a antidekubitní 
matrace 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

2 CENTRUM 
PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ 
Libereckého 
kraje o.s. 

Nadstandardní poradenské 
služby pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory města 
Liberec (2013) 

51.000 6.000 6.000 poradna 
osobám se 
sluchovým 
postižením 

poradenství 
v oblasti 
pomůcek pro 
sluchově 
postižené 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

3 Svaz 
postižených 
civilizačními 
chorobami 
v ČR, o.s. – ZO 
Diabetiků 
Liberec 

Ozdravný pobyt diabetiků ve 
Sloupu v Čechách 

15.000 6.000 6.000 nemateriálové 
náklady 
ozdravného 
pobytu 

nemateriálové 
náklady 
ozdravného 
pobytu – 28 
účastníků 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
sml.dodrženy 
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4 Svaz 
postižených 
civilizačními 
chorobami 
v ČR, o.s. – 
okresní 
organizace 
Liberec 

Ozdravný pobyt diabetiků v 
Jetřichovicích 

15.000 6.000 6.000 nemateriálové 
náklady 
ozdravného 
pobytu 

nemateriálové 
náklady 
ozdravného 
pobytu – 30 
účastníků 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

5 Reva o.p.s. Reva o.p.s. 35.000 12.000 12.000 hygienické 
rukavice a 
roušky, 
pronájem 
kancelářských 
prostor 

částečné pokrytí 
nájemného sídla 
organizace 
v měsících 
08,10,11/2013 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy  

7 FOKUS 
Liberec 
občanské 
sdružení 

Rekondiční pobyt pro duševně 
nemocné 

20.000 6.000 6.000 doprava + 
ubytování pro 
13 osob 

rehabilitační 
pobyt pro 12 
osob v penzionu 
Vila Alena 
v Horní Malé 
Úpě 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

8 Územní 
organizace 
Svaz diabetiků 
ČR Liberec 

Rekondiční pobyt diabetiků ve 
Stráži pod Ralskem 
 

15.000 6.000 6.000 ubytování  ubytování 
v Hotelu Diamo 
ve Stráži pod 
Ralskem – 17 
účastníků 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 
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9 Regionální 
organizace 
zdravotně 
postižených 
Sever Liberec 

Rehabilitace, poradenství a 
klubová činnost 

13.000 6.000 6.000 pronájem 
prostor 
 

pronájem 
cvičebny a 
kanceláře 
v Oblačné ulici 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
sml.dodrženy 

10 Tělovýchovná 
jednota 
KARDIO o.s. 
Liberec  

Kondiční plavání a cvičení 17.000 1.200 1.200 nájem 
tělocvičny 

pronájem 
tělocvičny v ZŠ 
ul. 5. května  

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 
 

11 Tělovýchovná 
jednota 
KARDIO o.s. 
Liberec 

Letní kondiční tábor  38.000 6.000 6.000 pobytové 
náklady 
 

pobytové 
náklady 
kondičního 
tábora – 44 
účastníků 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
sml.dodrženy  

12 Tělovýchovná 
jednota 
KARDIO o.s. 
Liberec 

Podzimní turistický sraz 35.000 3.000 3.000 dopravné dopravné na 
turistický sraz 
v Kytlici – 43 
účastníků 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

14 Klub pro zdraví 
obyvatel 
Liberecka 

Pohyb všem 64.000 9.000 9.000 pronájem 
tělocvičny  
 

pronájem prostor 
(tělocvičny) 
v období únor – 
listopad 2013 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 
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15 Občanské 
sdružení 
Svítání 
Jablonec nad 
Nisou 

Hiporehabilitace OS Svítání – 
provozovna Liberec 

30.000 12.000 12.000 nájemné – 
ustájení koní 
 

ustájení 5 koní 
v období duben 
2013 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

16 Svaz 
postižených 
civilizačními 
chorobami 
v ČR, o.s. ZO 
kardiaků 
Liberec 

Edukační pobyt pro kardiaky a 
diabetiky v Harrachově 

15.000 6.000 6.000 ubytování  ubytování na 
edukačním 
pobytu pro 
kardiaky a 
diabetiky – 
celkem 52 
účastníků 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

19 ARCUS SOP 
Liberec 
Společnost onk. 
pacientů, jejich 
rodinných 
příslušníků a 
přátel 

Zlepšení kvality života 
onkologických pacientů 

60.000 11.400 11.400 rekondiční 
pobyt 
Františkovy 
Lázně, 
rekondiční 
pobyt 
Harrachov 

rekondiční pobyt 
Františkovy 
Lázně-48 
účastníků a 
Harrachov – 32 
účastníků 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

20 Oblastní charita 
Liberec 

Domov pokojného stáří – Domov 
sv. Vavřince 
 

70.000 18.000 18.000 energie úhrada elektřiny 0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

21 Krajská 
nemocnice 
Liberec, a.s. 
Dobromysl – 
Dobrovolnické 
centrum KNL 

Barevná nemocnice – výtvarné 
aktivity pacientů dětské 
psychiatrie se zapojením 
dobrovolníků DC Dobromysl 

25.000 6.000 6.000 výtvarné 
potřeby 
 

různé druhy 
výtvarných 
potřeb 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 
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22 ADVAITA, 
o.s. 

Zdravé spaní a relaxace 55.000 12.000 12.000 matrace pro 
klienty 
terapeutické 
komunity 
 

12 ks 
zdravotních 
matrací pro 
klienty 
terapeutické 
komunity 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 
 

23 Hospicová péče 
sv. Zdislavy 

Kompenzační a zdravotní 
pomůcky pro klienty – Domácí 
hospicová péče 

78.000 27.000 27.000 pojízdné 
klozetové 
křeslo – 3 ks, 
kyslíkový 
koncentrátor – 
oxygenerátor – 
1 ks 

koncentrátory 
kyslíku s přísl., 
sprchový a 
toaletní vozík 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

24 Sdružení 
TULIPAN 

„Zaměstnání není samozřejmost 
V.“ 

25.000 6.000 6.000 regály, glazury, 
keramická 
hlína, engoby, 
formy aj. 
 

glazury, 
keramická hlína, 
lepidla, plsť, 
štětce, úklidové 
pomůcky 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

25 Občanské 
sdružení 
OBZOR 

Ozdravný rekondiční pobyt 2013 15.000 6.000 6.000 doprava 
speciálním 
plošinovým 
autobusem 

doprava 
speciálním 
plošinovým 
autobusem 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

26 Liberecký 
institut pro 
psychoterapii a 
psychosomatik
u, o.p.s. 

Dvouletý výcvik v profesních 
dovednostech pro pracovníky 
v pomáhajících profesích 

85.500 9.000 9.000 tabule, nájemné tabule, nájemné 0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
sml.dodrženy 
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27 Roska Liberec Jarní ozdravný rekondiční pobyt 
pro RS 

13.500 6.000 6.000 nemateriálové 
náklady 

nemateriálové 
náklady 
rekondičního 
pobytu 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

28 MCU 
Koloseum, 
o.p.s. 

Nákup výdejního vozíku do 
chráněné dílny Gastro 

20.000 12.000 12.000 výdejní 
elektrický 
vozík pro 
usnadnění 
práce handicap. 
zaměstnancům 

výdejní 
elektrický vozík 
– pojízdná vodní 
lázeň 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

29 Diakonie 
Beránek o.s. 

„Služba seniorům“ 103.000 12.000 12.000 pojistné  povinné a 
havarijní 
pojištění 
automobilu 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

30 Diakonie 
Beránek o.s. 

„Aktivní kavárna“ 27.000 4.200 4.200 materiál na 
výrobu šperků 
nájemné 

materiál na 
výrobu šperků 

0 Vyúčtování 
předloženo 
v termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

31 „D“ občanské 
sdružení 

Občanská poradna Liberec 60.000 9.000 9.000 energie, vodné, 
stočné 
 

energie, vodné, 
stočné 

0 Vyúčtování 
předloženo v 
termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 
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32 Komunitní 
středisko 
Kontakt 
Liberec 

Klub pro zdravotně 
znevýhodněné občany 

12.500 6.000 6.000 nákup 
výtvarných 
potřeb  

výtvarné potřeby 0 Vyúčtování 
předloženo v 
termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

33 Občanské 
sdružení 
D.R.A.K. 

Psychosociální pobyt pro rodiny 
s dětmi 

28.500 6.000 6.000 nemateriálové 
náklady – 
ubytování 

nemateriálové 
náklady - 
ubytování 

0 Vyúčtování 
předloženo v 
termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

34 Česká unie 
neslyšících 

Sociálně aktivizační služby pro 
osoby se sluchovým postižením 

56.000 12.000 12.000 nájemné, 
energie a 
ostatní služby 
 

nájemné 0 Vyúčtování 
předloženo v 
termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

35 Rytmus 
Liberec, o.p.s. 

Sociální rehabilitace metodou 
podporovaného zaměstnávání 

65.000 11.400 11.400 DDHM – PC 
sestava 
software, 
údržba 
 

PC sestava 0 Vyúčtování 
předloženo v 
termínu, 
účelovost a 
ost. podm. 
smlouvy 
dodrženy 

36 LESMÍR o.s. Výchova ke zdraví v souladu s 
přírodou 

31.000 4.800 0 vybavení pro 
pobyt v přírodě 
 

  Od smlouvy 
odstoupeno 

 CELKEM  1.363.500 276.000 271.200     

 


