
U S N E S E N Í  
 Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 23. 2. 2012 

USNESENÍ Č. 27/2012 

Návrh na uzavření dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob 
JEŠTĚD, z.s.p.o. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o., bez právního nástupce 
ke dni uzavření Dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o. 

USNESENÍ Č. 28/2012 

Protokol z kontrolní akce „Srovnání statutů a pravidel fondů Statutárního města 
Liberec týkající se přidělování finančních prostředků z veřejných rozpočtů“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly Srovnání statutů a pravidel fondů Statutárního města Liberec 
týkající se přidělování finančních prostředků z veřejných rozpočtů. 

USNESENÍ Č. 29/2012 

Návrh správní rady sportovního fondu na změnu Základních pravidel pro rok 
2012 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh správní rady sportovního fondu na změnu Základních pravidel pro rok 2012 

a  u k l á d á    

Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru sportu a cestovního ruchu, 
zajistit aktualizaci Základních pravidel pro přidělování dotací ze sportovního fondu v roce 2012 a 
jejich zveřejnění na webových stránkách SML a v Libereckém zpravodaji. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 30/2012 

Návrh na vyřízení podnětu občanů 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odpovědi na podání podnětu občanů městské části Horní Hanychov, kteří žádají, aby se 
v této lokalitě nezvyšovala daň z nemovitosti 
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a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit odeslaní odpovědi. 

Termín: 29.2.2012 

USNESENÍ Č. 31/2012 

Návrh na vyřízení podnětu (petice) občanů - Liberec proti hazardu 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na vyřízení podnětu (petice) občanů města Liberce, dle důvodové zprávy, s požadavkem, 
aby do konce roku 2011 byla vydána obecně závazná vyhláška, kterou se sníží množství 
provozoven hazardu  

a  u k l á d á    

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odeslání odpovědi. 

T: 29.2.2012 

USNESENÍ Č. 32/2012 

Smlouva o zastavení pohledávek - Dodatek č. 1                                                         

Smlouva o poskytnutí bankovní záruky - Dodatek č. 1      

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatkem č. 1 smlouvy o zastavení pohledávek z vkladů na účtu č. ZÚ/260/11/LCD  
a Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí bankovní záruky č. BZ/260/11/LCD 

u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválené dodatky ke smlouvám. 

Termín: 29.2.2012 

USNESENÍ Č. 33/2012 

Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40. mil. Kč u České spořitelny, a. s. -  

Dodatek č. 2 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodloužení Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 259/10/LCD  mezi SML a ČS, a. s. uzavřené 
25.3.2010, podle níž bude ČS, a. s. poskytovat Statutárnímu  městu Liberec kontokorentní úvěr až 
do limitu 40,000.000,- Kč do 28. 2. 2013, a to formou Dodatku č. 2 ke smlouvě  

u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě. 

Termín: 27.2.2012 
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USNESENÍ Č. 34/2012 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet Statutárního města 
Liberec na rok 2012. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 35/2012 

Odvolání člena finančního výboru Ing. Mgr. Jana Kubeše (USZ) 

Zastupitelstvo města po projednání 

o d v o l á v á  

Ing. Mgr. Jana Kubeše z funkce člena finančního výboru. 

USNESENÍ Č. 36/2012 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Prodej pozemku 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p. č. 142/106, k. ú. Starý Harcov 
kupujícím:  
Ladislav Ševčík,  
Libuše Ševčíková,  
za kupní cenu 10.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 
II. Nabytí pozemku darem 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
a) nabytí pozemku p. č. 632/3, k. ú. Liberec od Libereckého kraje, IČ: 70891508, se sídlem 
Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 
 
b) uzavření Darovací smlouvy mezi Libereckým krajem (dárce) a Statutárním městem Liberec 
(obdarovaný) čj. OLP/3690/2011, dle přiloženého návrhu 
 
III. Budoucí dar pozemku 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Libereckým 
krajem (budoucí obdarovaný) a Statutárním městem Liberec (budoucí dárce) čj. OLP/239/2012, 
dle přiloženého návrhu, jejímž podpisem bude uzavřena dohoda mezi budoucím dárcem a 
budoucím obdarovaným o převodu části pozemku p. č. 5977/16, k. ú. Liberec, za účelem 
modernizace dětského dopravního hřiště. 
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IV. Směna pozemků 
1. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 796/55 odděl. z pozemku p. č. 796/2, k. ú. 
Staré Pavlovice 
ve společném jmění manželů: 
Mgr. Ervín Scholze,  
a Mgr. Radomíra Scholzová,  
za pozemek p. č. 796/53, k. ú. Staré Pavlovice ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 s doplatkem městu ve 
výši 11.263,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 300,- Kč 
2. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 796/56 odděl. z pozemku p. č. 796/3 a 
pozemku p. č. 796/58 odděl. z pozemku p. č. 796/5, k. ú. Staré Pavlovice 
ve vlastnictví: 
Luboš Pilař,  
za pozemky p. č. 796/16 a 796/44, k. ú. Staré Pavlovice ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
s doplatkem městu ve výši 24.269,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 599,- Kč 
3. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 796/59 odděl. z pozemku p. č. 796/6, k. ú. 
Staré Pavlovice 
ve společném jmění manželů: 
Jindřich Kirschläger,  
a Věra Kirschlägerová,  
za pozemek p. č. 796/40, k. ú. Staré Pavlovice ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 s doplatkem městu ve 
výši 15.709,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 300,- Kč 
4. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 796/57 odděl. z pozemku p. č. 
796/4, k. ú. Staré Pavlovice 
ve společném jmění manželů: 
Ing. Jan Daněk, a Mgr. Jana Daňková,  
za pozemek p. č. 796/68, k. ú. Staré Pavlovice ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 s doplatkem městu ve 
výši 11.456,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 300,- Kč 

 
V. Záměr prodeje pozemků 
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 303/1, k. ú. Liberec formou výběrového 
řízení za cenu 360.000,- Kč. 
2. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3152/2, k. ú. Liberec formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p. č. 3152/2, k. ú. Liberec, za 
cenu 15.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
3. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 3152/3, 3152/4, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků garáží na pozemcích p. č. 3152/3, 3152/4, 
k. ú. Liberec, za cenu 32.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
4. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 5997/1, k. ú. Liberec formou 
výběrového řízení za cenu 10.000,- Kč. 
5. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 207, k. ú. Rochlice u Liberce 
formou výběrového řízení za cenu 281.000,- Kč. 
6. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1541/2, k. ú. Rochlice u Liberce 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p. č. 1541/2 za cenu 
25.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
7. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3/5, k. ú. Dolní Hanychov formou 
výběrového řízení za cenu 49.000,- Kč s právem přednosti nájemce pozemku za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 
8. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 659/1, k. ú. Dolní Hanychov 
formou výběrového řízení za cenu cca 59.000,- Kč. 
9. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 708/2, k. ú. Růžodol I formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 705, k. ú. Růžodol I, za cenu 
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10.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
10. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 708/3, k. ú. Růžodol I formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 683/6, k. ú. Růžodol I, za cenu 
12.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
11. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 708/4, k. ú. Růžodol I formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 683/5, k. ú. Růžodol I, za cenu 
9.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
12. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 708/5, k. ú. Růžodol I formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 683/4, k. ú. Růžodol I, za cenu 
7.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
13. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 708/6, k. ú. Růžodol I formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 683/3, k. ú. Růžodol I, za cenu 
5.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
14. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 708/7, k. ú. Růžodol I formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 683/2, k. ú. Růžodol I, za cenu 
3.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
15. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 293/10 formou výběrového 
řízení za cenu cca 79.000,- Kč. 
16. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1140/38, k. ú. Ruprechtice 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za cenu 48.000,- 
Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
17. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 466, k. ú. Starý Harcov 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p. č. 467, k. ú. Starý 
Harcov za cenu cca 48.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
18. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 233/7 a 233/8, k. ú. Kateřinky u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáží na těchto pozemcích za 
cenu 33.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
19. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 525/1, k. ú. Machnín formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků budovy na stpč. 237 a pozemku p. č. 525/2, k. ú. 
Machnín, za cenu cca 86.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
20. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje prodeje části pozemku p. č. 163/1, k. ú. Pilínkov 
formou výběrového řízení za cenu cca 54.000,- Kč. 

 
VI. Změna usnesení ZM 
Zastupitelstvo města po projednání 
a) zrušuje usnesení č. 235/2011 bod II. 4. ze dne 24.11.2011  
b) souhlasí s prodejem nemovitosti:     
pozemek p. č. 297/9, k. ú. Horní Suchá 
kupujícím: 
manželé Milan Janeček, a Eva Janečková,  
za kupní cenu 14.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
VII. Záměr převodu pozemku 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 173/8 v k. ú. Horní Růžodol do 
vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Barvířská 29/10, Liberec 3, IČ: 
70888744 a to formou přímého prodeje za cenu nákladů spojených s převodem tohoto pozemku. 

 
VIII. MO Liberec – Vratislavice n/N  
1. Prodej pozemků 

1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 348/3 a 348/4, při ul. Dlouhomostecká v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, Ing. Zbyňku Bestovi, za kupní cenu 202.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky uzavření smluv o právu vstupu na 
dotčený pozemek pro spoluvlastníky pozemku p.p.č. 347 a domu č. p. 656. 
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2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 1623 a 1622/3, oddělené z p.p.č. 1622 dle GP č. 
3176 - 267/2011 ze dne 10.10.2011, při ul. U Strže, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Jiřímu a Martině Vackovým, za kupní cenu 751.200,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec.  

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 1651, při ul. Vinařská v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželům Janovi a Lence Černým, za kupní cenu 141.100,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec. 

4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 2030/3 a p.p.č. 2031/2 (oddělené z p.p.č. 2031 
dle GP č. 3191 - 322/2011 ze dne 2.11.2011), při ul. Sladovnická v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, společnosti PIVOVAR SVIJANY – DISTRIBUCE, s.r.o., se sídlem Svijany 25, 463 
46 Svijany, IČ 25009699, za kupní cenu 201.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 

   
2. Výkup pozemku 
Zastupitelstvo města schvaluje výkup p.p.č. 345/23, při ul. Pod Tyršovým vrchem, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, od Ing. Zbyňka Besty, za kupní cenu 1,- Kč, s tím, že náklady na správní 
poplatek na vklad do KN uhradí Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou. 

USNESENÍ Č. 37/2012 

Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Jany Novákové 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 21 měsíců paní Jany Novákové,  

a  u k l á d á   

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního,  
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 21 měsíců s paní Janou Novákovou. 

T: ihned         

USNESENÍ Č. 38/2012 

Poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s. v celkové výši 
40.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis smlouvy s Centrem pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje, o. s.. 

T: 03/2012 
 

Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
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USNESENÍ Č. 39/2012 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
8,7 mil. Kč na akci „Transfer administrativy ZOO Liberec“ 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit přípravu a realizaci akce „Transfer administrativy ZOO Liberec“. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 40/2012 

Změna usnesení č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011 - návrh na změnu (navýšení) 
čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací a 
návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

a) změnu usnesení ZM č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011 – návrh na změnu (navýšení) čerpání 
Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací o 550.000,- Kč na akci 
„MŠ Kamarád – výměna otopného systému a kotlů“ 
 
b) návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
500.000,- Kč na akci „ZŠ Kaplického – rekonstrukce sociálního zařízení, 1. etapa“ 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit přípravu a realizaci akcí „MŠ Kamarád – výměna otopného systému a kotlů“ a „ZŠ 
Kaplického – rekonstrukce sociálního zařízení, 1. etapa“. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 41/2012 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 1. 
kolo roku 2012 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML v rámci 1. kola 2012 v celkové 
výši 387.950,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
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a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj 
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 
Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv 
mezi Statutárním městem Liberec a žadateli. 

T: květen 2012 

USNESENÍ Č. 42/2012 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2012 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec pro 1. kolo 2012 v celkové výši 360.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
a) zajistit seznámení všech žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu v 1. kole 2012 
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: červen 2012 

USNESENÍ Č. 43/2012 

Vyúčtování dotace přidělené ZO ČSOP Armillaria na zajištění provozu 
stanoviště na recyklovatelné odpady v ulicích Rovná a Riegrova pro duben - 
prosinec 2011 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

vyúčtování dotace pro ZO ČSOP Armillaria na zajištění provozu stanoviště na recyklovatelné 
odpady v ulicích Rovná a Riegrova pro duben až prosinec 2011. 

USNESENÍ Č. 44/2012 

MFRB – přijetí daru komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Horní Hanychov 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. přijetí daru: 
a) pozemků parc. č. 217/1 a 217/106 v k. ú. Horní Hanychov od spoluvlastníků, manželů Deimling 
Harry a Deimlingová Vlasta, Ing. Kubík Petr, a Vašák Otakar,  
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b) stavby komunikace ul. Skokanská včetně veřejného osvětlení a vodovodního a kanalizačního 
řadu vybudované na pozemcích parc. č. 217/1, 217/13 a 217/106 v k. ú. Horní Hanychov od 
Vašáka Otakara,  
 
2. s protokolárním předáním vodovodního a kanalizačního řadu dle bodu 1.b) společnosti 
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 a 
budoucím prodejem těchto řadů za kupní cenu stanovenou SVS a.s. 

USNESENÍ Č. 45/2012 

MFRB – přijetí daru vodovodního řadu v k. ú. Staré Pavlovice a následný převod 
SVS a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. přijetí daru vodovodního řadu vybudovaný na pozemcích parc. č. 631/2, 814/4 a 814/1 v k. ú. 
Staré Pavlovice (ul. Polní) od společnosti M - stavby, s.r.o., se sídlem Selská 11, 460 01 Liberec 
12 
 
2. protokolární předání a budoucí prodej vodovodního řadu umístěný na pozemcích parc. č. 631/2, 
814/4 a 814/1 vše v k. ú. Staré Pavlovice společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 za kupní cenu stanovenou Severočeskou 
vodárenskou společností a.s.   

USNESENÍ Č. 46/2012 

Plánovací smlouva – Valašská 

Zastupitelstvo města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi Pavlem Smolařem a Statutárním městem Liberec. 

 

USNESENÍ Č. 47/2012 

Záměr - přijetí daru  

Rochlice u Liberce, obec Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

a) předložený návrh „Darovací smlouvy“ přijetí daru p.p.č. 1558/32, 1562/3, 1558/30, 1558/31 
včetně příslušenství vše v k. ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec od společnosti Interma, akciová 
společnost, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec, kdy příjemcem daru je Statutární město 
Liberec                           
 
b) rozdělení p.p.č. 1558/3 a následného přijetí daru odděleného pozemku p. č. 1558/44 včetně 
příslušenství v k. ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec od společnosti Interma, akciová společnost, 
se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec, kdy příjemcem daru je Statutární město Liberec.      
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USNESENÍ Č. 48/2012 

IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci - podání dotační žádosti 
projektu "Administrativní zajištění a řízení tématického IPRM" 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

podání žádosti o poskytnutí dotace projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ 
v IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci v rámci kontinuální výzvy Regionální rady 
regionu soudržnosti Severovýchod 

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit finalizaci dotační žádosti a její neprodlené 
podání do kontinuální vývy poskytovatele dotace. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 49/2012 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 

Zastupitelstvo města po projednání 

v y d á v á  

Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze 
provozovat výherní hrací přístroje. 

USNESENÍ Č. 50/2012 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva 
města, které se konalo dne 19. ledna 2012, a z 1. zasedání zastupitelstva města, 
které se konalo 26. ledna 2012 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Liberce a z 1. zasedání 
Zastupitelstva města Liberce, která se konala dne 19. ledna 2012 a 26. ledna 2012. 

USNESENÍ Č. 51/2012 

Stanovisko klubů zastupitelů ve věci subdodavatelské smlouvy na provozování 
výlepových ploch ve městě Liberci 

Zastupitelstvo města považuje za nedostatečné, vysvětlení ředitele Technických služeb města 
Liberce, Ing. Kypty, k věci subdodavatelské smlouvy na provozování 47 výlepových ploch mezi 
Technickými službami města Liberce a firmou Rengl, s. r. o.,  

a  u k l á d á   

radě města vyvodit z této skutečnosti opatření, se kterými bude seznámeno Zastupitelstvo města 
Liberce v měsíci březnu 2012. 
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Přílohy: k usn. č. 27/2012 
             k usn. č. 36/2012 
             k usn. č. 41/2012 
             k usn. č. 42/2012 

 

 

 

 

V Liberci dne 1. března 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bc.  Martina Rosenbergová,  v.  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 
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PŘÍLOHA: 
 
 
 
 

Dohoda o zrušení zájmového sdružení právnických osob 
„JEŠTĚD, z. s. p. o.“ 

 
 
 
 

uzavřená dle § 20a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito 
účastníky: 
 
Liberecký kraj 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
zastoupený Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 
IČ: 70891508 

 
a 
 
Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou 
IČ: 00262978 
       

takto: 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1) Účastníci této dohody prohlašují, že na základě zakladatelské smlouvy č. OLP/2011/2009 

založili zájmové sdružení právnických osob s názvem „JEŠTĚD, z. s. p. o.“ (dále jen 
„sdružení“), které vzniklo zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob ve-
deným Krajský úřadem Libereckého kraje dne 29.10.2009. 

2) Účastníci této dohody prohlašují, že uzavírají tuto dohodu za účelem zrušení sdružení bez 
právního nástupce. 

 
 

Článek II. 
Projev vůle 

 
1) S ohledem na výše uvedené účastníci této dohody shodně projevují vůli zrušit sdružení 

bez právního nástupce. 
2) Účastníci této dohody se shodli na tom, že se sdružení ruší bez právního nástupce ke dni 

uzavření této dohody. 
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Článek III. 
Likvidace sdružení 

 
1) Účastníci této dohody se shodli, že likvidaci sdružení provede likvidátor jmenovaný vý-

borem sdružení, který v souladu s příslušnými právními předpisy provede úkony směřují-
cí k likvidaci a zániku sdružení. 

 
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každého účastníka této 

dohody. 
2) Tato dohoda byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne ………… usnesením 
č. ....... a Zastupitelstvem Statutárního města Liberec dne ………….  usnesením č. ........ 

 
 
 
 
V Liberci dne ………………………………… 
 
 
 
za Liberecký kraj: za Statutární město Liberec: 
 
 
 
 
 
.................................... .......................................... 
Mgr. Stanislav Eichler Bc. Martina Rosenbergová 
        hejtman                                                                                             primátorka 
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D A R O V A C Í   S M L O U V A 
č.j.: OLP/3690/2011 

uzavřená dle § 628 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších právních předpisů 

mezi těmito smluvními stranami: 
 
Liberecký kraj 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 
IČ 70891508 
DIČ CZ70891508 
zastoupený Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

jako dárce na straně jedné 

a 

Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
IČ 00262978 
DIČ CZ 00262978 
zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 

jako obdarovaný  na straně druhé 
takto: 

 
Článek  I 

Předmět darování 

(1) Na základě Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů (zák. č. 157/2000 Sb.) 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 14684/2001-14 ze dne 30.3.2001 je 
Liberecký kraj, mimo jiné, vlastníkem p.p.č. 632/1 o výměře 2257 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří, nacházející se v katastrálním území Liberec, obec Liberec, a evidované na listu 
vlastnictví č.  1733 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Liberec. 

(2) Předmětem daru dle této smlouvy je p.p.č. 632/3 o výměře 318 m2, ostatní plocha, 
vymezená geometrickým plánem č. 4724-237/2011 ze dne 24.11.2011, nacházející se 
v katastrálním území Liberec, obec Liberec.  

(3) Geometrický plán č. 4724-237/2011 ze dne 24.11.2011 je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

Článek II 
Projev vůle 

Dárce daruje do výlučného vlastnictví obdarovaného nemovitost uvedenou v čl. I odst. (2) 
této smlouvy a obdarovaný prohlašuje, že tento dar bez výhrad přijímá. 

 
Článek III 

Prohlášení dárce o vadách darované nemovitosti 

(1) Dárce prohlašuje, že je oprávněn bez omezení zcizovat nebo jinak nakládat s nemovitostí, 
jež je předmětem této darovací smlouvy, a současně prohlašuje, že mu není známa žádná  

Příloha k usnesení č. 36/2012 - bod II.



skutečnost, jež by mohla vést ke vzniku zástavního práva k převáděné nemovitosti ze 
zákona. 

(2) Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem převáděné nemovitosti, že na 
darované nemovitosti neváznou zástavní práva, věcná břemena či pohledávky třetích 
osob, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, jež by se mohly v budoucnu dotknout 
vlastnického práva obdarovaného k nemovitosti uvedené jako předmět daru. 

(3) Obdarovaný prohlašuje, že si nemovitost uvedenou jako předmět daru řádně prohlédl a že 
její stav je mu znám a dále prohlašuje, že darovanou nemovitost přebírá se všemi právy a 
povinnostmi, které k ní náleží.    

 
Článek IV 

Návrh na vklad vlastnického práva 

(1) Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
podá dárce u příslušného katastrálního úřadu.  

(2) Správní poplatek za vklad uhradí obdarovaný.       

 
Článek V 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran. 

(2) Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. 
Dárce  obdrží  tři vyhotovení, obdarovaný jedno vyhotovení. Čtyři vyhotovení  budou 
předložena příslušnému katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na zahájení řízení o  vkladu 
vlastnického práva. 

(3) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 

(4) Dárce výslovně prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky pro bezúplatný převod 
nemovitosti z majetku Libereckého kraje tj.: 

a) Záměr darovat předmětnou nemovitost byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce dárce 
dne 14.12.2011 a sejmut dne 13.1.2012. 

b) Bezúplatný převod podle této darovací smlouvy byl schválen Zastupitelstvem  
Libereckého kraje dne 31.1.2012 usnesením číslo …./12/ZK. 

(5) Obdarovaný výslovně prohlašuje, že bezúplatné nabytí nemovitosti do majetku 
obdarovaného bylo schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Liberec usnesením č. 
………………… na jeho zasedání konaném dne ……………………….. 

 
 
V Liberci dne …………….……   V Liberci dne …………. 
 
 
….………………………………   …………………………………… 
Mgr. Stanislav Eichler    Bc. Martina Rosenbergová 
hejtman Libereckého kraje                              primátorka Statutárního města Liberec 
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SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ DAROVACÍ 
č.j.: OLP/239/2012   

uzavřená dle § 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších právních předpisů 

mezi těmito smluvními stranami: 
 

Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/41, 460 59 Liberec I – Staré Město 
IČ 00262978, DIČ CZ00262978 
zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou 

jako budoucí dárce na straně druhé 

a  

Liberecký kraj 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 
IČ 70891508, DIČ CZ 70891508 
zastoupený Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

jako budoucí  obdarovaný  na straně jedné 
 

Smluvní strany se dohodly na obsahu budoucí darovací smlouvy takto: 
 
 

Článek I 

(1) Na základě Vzniku práva ze zákona, zákon č. 172/1991 zápis v pol. VZ 283/92, 633/92, 
6/93, 11/93, 17/93,18/93, 19/93, 20/93, 21/93, 22/93, 23/93, 24/93, 100/93, 102/93, 
137/93, 213/93, 295/93, 297/93, 375/93, 618/93, 711/93, 749/93, 785/93, 804/93, 804/93, 
815/93, 911/93, 995/93, 1009/93, 1013/93, 1014/93, 1015/93, 1072/93, 1060/93, 17/94, 
20/94, 42/94, 206/94, 254/94, 325/94, 349/94, 356/94, 395/94, 464/94, 3980/94, 330/95, 
399/95, 613,95, 633/95, je budoucí dárce vlastníkem p.p.č. 5977/16 o výměře 1109 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházející se v katastrálním území Liberec, obec 
Liberec, a evidované na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Liberec.  

(2) Smluvní strany se dohodly, že spolu uzavřou darovací smlouvu, podle níž budoucí dárce 
daruje budoucímu obdarovanému část p.p.č. 5977/16 (dle nákresu v příloze této  
smlouvy), nacházející se v katastrálním území Liberec, obec Liberec, evidovanou na listu 
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, 
za účelem modernizace dětského dopravního hřiště ve vlastnictví budoucího 
obdarovaného.  

Článek II 

(1) Budoucí dárce daruje část pozemku uvedeného v čl. I odst. (2) této smlouvy do výlučného 
vlastnictví budoucího obdarovaného.  
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(2) Budoucí obdarovaný přijme výše uvedenou část pozemku do svého výlučného vlastnictví 
za podmínky poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na modernizaci 
dětského dopravního hřiště  v rámci programu „Integrovaný plán rozvoje města“. Pokud 
nebude dotace budoucímu obdarovanému poskytnuta, ruší se tato smlouva od samého 
počátku.  

(3) Budoucí obdarovaný se zavazuje na své náklady zajistit přeložení chodníku, který se 
nachází na výše uvedené části pozemku, k vozovce v ulici Zhořelecká.   

 
Článek III 

(1) Smluvní strany se dohodly, že darovací smlouva bude uzavřena bezprostředně poté, co 
bude modernizace dětského dopravního hřiště dokončena a bude vypracován na náklady 
budoucího obdarovaného geometrický plán, kterým bude přesně vymezen předmět 
budoucí darovací smlouvy, a současně poté, co bude na náklady budoucího 
obdarovaného provedeno přeložení chodníku k vozovce v ul. Zhořelecká včetně jeho 
zaměření a kolaudace. 

(2) Darovací smlouvu vypracuje budoucí obdarovaný. 

(3) Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva na základě darovací 
smlouvy podá budoucí obdarovaný do 30 dnů od jejího podpisu. 

(4) Poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí obdarovaný. 
 

Článek V 

(1) Budoucí dárce se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy nepovede jednání za účelem 
prodeje předmětné části pozemku uvedené v čl. I odst. (2) této smlouvy s jiným 
zájemcem, ani ji nezatíží věcným právem nebo jiným závazkem ve prospěch třetí osoby.  

(2) V případě zjištění možnosti dotčení předmětné části pozemku věcným nebo jiným právem 
na základě právního úkonu nebo skutečnosti, se kterou zákon možnost jejich vzniku 
spojuje, je o tom budoucí dárce povinen budoucího obdarovaného písemně upozornit do 
deseti dnů od chvíle, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. 

 
Článek VI 

(1) Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran. 

(2) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu. Budoucí obdarovaný 
obdrží tři vyhotovení, budoucí dárce dvě vyhotovení.  

(3) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 

(4) Změny této smlouvy mohou být provedeny jen písemnými dodatky. 

Příloha: nákres pozemku 
 
V Liberci  …………….……                V Liberci dne ……….…………… 
 
….………………………………    …………………………………… 
Bc. Martina Rosenbergová                Mgr. StanislavEichler 
primátorka města                 hejtman Libereckého kraje 
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                 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání -  I. kolo 2012             
 
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 

Požad. 
dotace 

Úprava 
požadavku 

(-) 

Návrh výše   
příspěvku 

Specifikace využití 
přísp. 

  1 
 

Podještědské 
gymnázium, s.r.o., 
Sokolovská 328, 
Liberec 

Divadelní soubor 
STOPA 

1/2/4/ 49.500,- 34.500,- 14.500,- 20.000,- Pronájem Malého divadla 

2 
  

Podještědské 
gymnázium, s.r.o., 
Sokolovská 328, 
Liberec 

Luštěniny – školní 
studentský občasník 

5/ 10.500,- 9.600,- - 9.600,- Tisk a vazba 

3 Technická univerzita 
v Liberci 

Studijní pobyt 
studentů EF TUL na 
univerzitě St. Gallen 
pod záštitou 
Kooperace St. Gallen 
- Liberec 

3/ 301.000,- 100.000,- 100.000,- 0,- Stipendium 

4 Václav Lábus Vydání publikace 
Podoby  fantasy 
literatury 

2/ 25.000,- 20.000,- 20.000,- 0,- Tisk a vazba včetně 
papíru, 
předtiskové práce 

5 Základní škola 
Vrchlického 262/17, 
Liberec 

Multikulturalita očima 
dětí 

2/4/5/ 53.000,- 23.000,- 7.000,- 16.000,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
materiál na instalaci prací 
- montážní materiál,  
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pronájem výstavních 
panelů, instalace ústřední 
koláže, odborné vedení 
tvůrčí dílny 

6 Centrum Potůček,o.s., 
Malodoubská 239, 
Liberec 

Zkoumálek 4/ 19.500,- 14.500,- 7.500,- 7.000,- Lektorné, materiál 

7 Amos, o.s., 
Růžodolská 118/26, 
Liberec 

Jak léčí Dr-voštěp 
aneb Lotrando a 
Zubejda 

4/ 196.800,- 127.000,- 127.000,- 0,- Výtvarný, pracovní, 
kancelářský, keramický 
materiál a potřeby, 
galanterie, látky, 
bižuterní komponenty, 
suroviny na vaření. 
Pronájmy-prostor a 
zvukové techniky 

8 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec  

I malí umí cvičit 4/ 11.000,- 10.000,- 10.000,- 0,- Lektorné 

9 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec 

Školní časopis „Náš 
Kapličák“ 

5/ 13.500,- 8.500,- - 8.500,- Kancelářské potřeby, tisk 
časopisu 

10 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec 

Hrajeme si nejen 
spolu 

4/ 28.000,- 21.000,- 21.000,- 0,- Výtvarný a pracovní 
materiál na výrobu kulis, 
materiál na kostýmy a 
rekvizity, tisk  

11 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec 

Kaplický jarmark 4/ 37.000,- 27.000,- 12.000,- 15.000,- Výtvarný, pracovní, 
keramický materiál a 
potřeby, suroviny na 
pečení, materiál pro 
výrobu předmětů ze 
dřeva 
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12 Základní škola Na 
Výběžku 118, Liberec 

Cestujeme a 
objevujeme kraje ČR 

1/ 40.790,- 40.500,- 25.500,- 15.000,- Výtvarný, pracovní, 
kancelářský materiál a 
potřeby,  honoráře-
sokolnictví, hudba 

13 Mateřská škola 
„Malínek“, 
Kaplického 386, 
Liberec 

Keramické hrátky 
s dětmi a rodiči 

4/ 12.000,- 10.000,- 5.000,- 5.000,- Výtvarný, keramický 
materiál a potřeby   

14 Boveraclub, občanské 
sdružení 
Mrštíkova 6, Liberec 

Kroužek mladých 
dopraváků-II.pololetí 
školního roku 
2011/2012 

4/ 15.000,- 7.000,- 2.000,- 5.000,- Pomůcky pro 
modelářskou činnost, 
kancelářské potřeby, 
vystřihovánky 

15 DTK MINI-M 
Liberec, Liberecká 
559, Hodkovice nad 
Mohelkou 

Tančírna 2012:  
„Let č. 0025“ 

4/ 57.000,- 40.000,- 8.000,- 32.000,- Materiál na kostýmy, 
pronájem Malého divadla  

16 Mateřská škola 
„Čtyřlístek“, 
Tovačovského 166/27, 
Liberec 
 

I malé ruce dokážou 
velké věci – výtvarné 
činnosti 

1/4/ 15.000,- 15.000,- 8.000,- 7.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby 

17 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Zábavné odpoledne s 
Ještídkem 

4/ 45.000,- 30.000,- 12.000,- 18.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby, dotisk 
pracovního sešitu (Ještěd, 
radnice) 

18 Filmový klub Liberec, 
Chrastavská 273/30, 
Liberec 

Nová média, autorské 
právo a virální šíření 
– mediální výchova 
formou praktických 
workshopů 
 

2/4/ 43.500,- 33.000,- 6.000,- 27.000,- Honoráře lektorům 

19 Filmový klub Liberec, Den s Dětskou 2/4/ 37.000,- 29.000,- 19.000,- 10.000,- pronájem prostor  
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Chrastavská 273/30, 
Liberec 

televizí Liberec v KVK, pronájem 
vybavení 

20 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Víkendový seminář 
pro členy 
dramatického souboru 

4/ 30.000,- 25.000,- 25.000,- 0,- Výtvarný materiál a 
potřeby, seminář (služba) 

21 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Spolu a tvořivě  4/ 35.000,- 30.000,- 30.000,- 0,- Výtvarný materiál a 
potřeby, seminář (služba) 

22 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Keramický kroužek 
školní družiny 

4/ 9.000,- 9.000,-    3.000,- 6.000,- Keramický materiál a 
potřeby 

23 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

2. školní jarmark 
Základní školy 
Aloisina výšina 

4/ 15.000,- 15.000,- 3.000,- 12.000,- Výtvarný, pracovní, 
keramický materiál a 
potřeby, pronájem stánků, 
ozvučení   

24 AGAPE, Sdružení pro 
podporu a rozvoj 
aktivit dětí ZŠ Starý 
Harcov, o.s. 
Revírní 84, Liberec 

Jarní dílny 2012 4/ 24.616,- 21.000,- - 21.000,- Lektorné, materiál pro 
dílny: malování na 
hedvábí, marcipánové 
cukroví, malování na 
sklo, kovářství, výroba 
proutěných ošatek a 
velikonočních 
zapichovátek, výroba 
šperku fimo 
 

25 Bezpečně na silnicích 
o.p.s., Revoluční 
123/17, Liberec 

Dopravně výchovný 
program „Den 
s Dopravní výchovou 
na DDH v Liberci“ 

2/ 333.720,- 181.800,- 181.800,- 0,- Prezentace (viditelnost, 
motocyklista), projektový 
management, 
reflexní materiál 
 

26 Dům dětí a mládeže 
Větrník, Riegrova 16, 

Historická soutěž pro 
žáky ZŠ „Moje město 

1/ 21.310,- 15.350,- 8.750,- 6.600,- Lektorné, kancelářský 
materiál 
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Liberec Liberec“ – 21. ročník 
27 Sdružení ostašovských 

optimistů, o.s., 
Šrámkova 6, Liberec 

Muzikoterapie 4/ 25.000,- 25.000,- 25.000,- 0,- Lektorné, pronájem 
prostor 

28 Sdružení ostašovských 
optimistů, o.s., 
Šrámkova 6, Liberec 

Výtvarka trochu jinak 4/ 23.500,- 23.500,- 23.500,- 0,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
pronájem místnosti 

29 Sdružení ostašovských 
optimistů, o.s., 
Šrámkova 6, Liberec 

Ostašovský jarmark 4/ 42.700,- 42.700,- 12.700,- 30.000,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
pronájem stánků, 
zastřešení dílen, 
ozvučení, pronájem hélia 
lahve, pronájem kostýmů 

30 Sdružení ostašovských 
optimistů, o.s., 
Šrámkova 6, Liberec 

Hudebně –dramatické 
hrátky 

4/ 28.500,- 25.500,- 25.500,- 0,- Metodický materiál, 
výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
materiál na kulisy a 
kostýmy, kopírování, 
půjčení kostýmů, hudební 
zajištění projektu  

31 Rodinné centrum 
Žirafa, Boženy 
Němcové 54/9, 
Liberec 

Hravé dětství 4/ 350.000,- 101.500,- 63.500,- 38.000,- Výtvarný, pracovní, 
keramický, kancelářský 
materiál a potřeby, 
potraviny, honorář  pro 
herce dětského  divadla  

32 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 
 

S knihou poznáváme 
svět 

2/ 5.000,- 5.000,- - 5.000,- Honoráře 

33 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Umění v knihovně 2/ 7.500,- 7.500,- - 7.500,- Honoráře 
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34 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Multimediální 
program “Příběhy 
z jiných zemí“ 

2/ 10.000,- 10.000,- - 10.000,- Lektorské honoráře 

35 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Knihovníci a přátelé 
knihovny cestují 

2/ 8.000,- 8.000,- - 8.000,- Lektorské honoráře 

36 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Rakousko a české 
země/Československo 
v minulosti 

2/ 3.000,- 3.000,- - 3.000,- Honoráře 

37 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Literární soutěž 
„Nisa-řeka, která nás 
spojuje“ 

1/ 15.000,- 12.000,- 6.000,- 6.000,- Lektorské honoráře 

38 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Letem světem 
populární hudby 2012 

2/ 7.500,- 7.500,- - 7.500,- Honoráře 

39 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní 14, Liberec 

Slavnost Slabikáře – 
vzdělávací a 
výchovný projekt 
žáků 1. ročníků 

1/2/4/5/ 92.300,- 67.500,- 52.500,- 15.000,- Materiál pro tvorbu 
portfolia, kancelářské, 
výtvarné potřeby, 
pomůcky-loutky a 
maňásci, galanterie 
k výrobě kostýmů, 
hodnotící materiál a 
materiál na balení dárků 
 

40 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní 14, Liberec 
 

Tvorba školního 
časopisu 

1/4/5/ 39.600,- 25.600,- 15.600,- 10.000,- Tisk černobílý a barevný 

41 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní 14, Liberec 

Cestování staletími 
strojem času 

1/2/4/5/ 79.680,- 45.000,- 40.000,- 5.000,- Látky a galanterie, 
výtvarný, kancelářský 
materiál a potřeby, 
materiál pro tvorbu 
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portfolia 
42 Liberecký institut pro 

psychoterapii a 
psychosomatiku, 
o.p.s., Jáchymovská 
385/25, Liberec 

Kurz „ Práce 
s časovou osou“ 

2/ 54.600,- 21.300,- 21.300,- 0,- Kancelářské potřeby, 
školní tabule, lektorné, 
nájemné 

43 Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická 
Liberec, Kostelní 9 

Oslavujeme 200 let 
budovy školy a 60 let 
vzdělávání 
zdravotnických 
pracovníků 

2/5/ 50.000,- 30.000,- 30.000,- 0,- Papíry a kancelářské 
potřeby, grafické 
zpracování, kompletace a 
tisk publikace, zadání 
raznice  

44 Sbor dobrovolných 
hasičů Pilínkov, 
Puškinova 136, 
Liberec 

Pilínkovský Plamínek 4/ 5.000,- 5.000,- 2.750,- 2.250,- Výtvarný,  kancelářský  
materiál a potřeby 

45 Pionýrská skupina 
Radovánka Liberec, 
Gagarinova 798 

Galerie na vzduchu 1/4/ 27.400,- 14.000,- 14.000,- 0,- Nákup clap rámů 

46 Pionýrská skupina 
Radovánka Liberec, 
Gagarinova 798 

Umělecké techniky a 
aktivity 

4/ 17.893,- 16.000,- 16.000,- 0,- Výtvarný materiál a 
potřeby 

47 Sdružení přátel 
základní školy 
Doctrina o.p.s., 
Na Perštýně 404/44, 
Liberec 
 

Mluvme spolu 4/ 45.000,- 
 

30.000,- 30.000,- 0,- 
 

Lektorné-příprava 
programu a vedení 
seminářů a klubu 

48 Gymnázium 
F.X.Šaldy,                
Liberec 11, 
Partyzánská 530 

Liberec a Dunkeque 
během druhé světové 
války 

1/4/5/ 44.500,- 30.500,- 30.500,- 0,- Papíry a kancelářské 
potřeby, tisk a vazba 
prospektu, lektorné 

49 Femancipation, o.s., Loukamosaic 1/2/ 212.675,- 70.000,- 70.000,- 0,- Lektorné, materiál pro 
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Vlašská 2, Praha 1 v Severočeském 
muzeu v Liberci 

tvorbu mozaik: krabice, 
fólie, keramické částice, 
popisky, certifikáty, 
pytlíky na střípky 

50 Základní škola a 
Mateřská škola pro 
tělesně postižené, 
Lužická 920/7, 
Liberec 

Ergodílna 1/4/ 30.000,- 30.000,- 30.000,- 0,- Výtvarný materiál, 
stimulační hry, relaxační 
pomůcky, plastové 
bedýnky 

51 Sdružení TULIPAN, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 

Zrcadlo 2/ 148.000,- 52.500,- 52.500,- 0,- Lektorné, papíry, hole 
pro prostorovou orientaci, 
pomůcky pro smyslové 
vnímání, obvazy, dlahy, 
RHC pomůcky, flipchart, 
cartrige, pronájem 
pomůcek, pronájem 
prostor, telefon, tisk 

  
Celkem /Kč 
 

    
1.605.350,- 

  
387.950,- 
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1 Občanské sdružení 
Eurytmie

Nahrání a vydání CD 
souborů Apricots a Naštorc

duben - červen 2012 
(křest CD červen 2012) 23 000 18 000 5 000 nahrávací frekvence ve studiu, střih nahrávek, 

mastering

2 Mgr. Ondřej Prchal Nahrání a vydání CD 
souboru The Scoffers

duben - červen 2012 
(křest CD červen 2012) 30 000 20 000 5 000 nahrávací frekvence ve studiu, střih nahrávek, 

mastering

3 Kalendář Liberecka spol. s 
r. o.

Časopis "V"                             
- 1. číslo, 11. ročník                
- 2. číslo, 11 ročník

- 1. číslo duben 2012 
- 2. číslo červen 2012 440 000 60 000 0 tiskové práce

4 Kalendář Liberecka spol. s 
r. o.

kniha "Lužické a Žitavské 
hory - průvodce po krajině a 
jejích náladách" (německá 
verze)

leden - srpen 2012 (křest 
a zavedení do prodejní 

sítě - srpen 2012)
278 000 60 000 0 tiskové práce

5 Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí

Zhotovení Programových 
kalendářů duben 2012 7 000 7 000 3 000 zhotovení Programových kalendářů - tisk

6 Odkaz Studia výtvarné 
fotografie, o. s.

katalog k výstavě fotografií 
"50 let od vzniku Studia 
výtvarné fotografie v Liberci"

tisk katalogu duben 2012 
(výstava 19.4. - 

10.6.2012)
17 000 10 000 8 000 grafické práce a tisk katalogu

7 Jiroutek Jiří
vydání katalogu 
OSOBNOSTI (české kulturní 
scény)

tisk katalogu duben 2012 
(výstava 19.4. - 

10.6.2012)
42 390 30 000 8 000 grafika, sazba, zlom; tisk, knihařské zpracování

8 Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace Světlik (1. a 2. číslo 2012) duben 2012, červenec 

2012 38 000 19 000 5 000 honoráře autorům příspěvků, tisk

9 Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace LiStOVáNí duben 2012 13 000 13 000 0 cena dvou představení

Č. Žadatel Název akce Termín akce

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 1. kolo roku 2012                                            
na akce zahájené v období od 1. dubna 2012 do 31. srpna 2012

(příjem žádostí do 31. ledna 2012 do 16:00 hodin)

Účel dotace

V Liberci 9. února 2012 1/9
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

10 Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Pohádky a tradice pro malé i 
velké duben - červen 2012 16 500 15 500 0 honoráře (přednášky, divadelní představení)

11 Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Z pohádky do pohádky aneb 
hraní i čtení pro nejmenší duben - červen 2012 7 500 7 500 0 honoráře

12 Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace Setkání s autory 19. - 21.4.2012 16 000 16 000 8 000 služby lektorů

13 Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Besedy se spisovatelem 
Jiřím Macounem březen 2012 3 000 3 000 0 honoráře

14 Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

cyklus pořadů "O Jizerských 
horách" duben - květen 2012 3 000 3 000 0 honoráře

15 Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace Rok s Jiřím Trnkou únor  - červen 2012 8 000 6 000 3 000 honoráře

16 Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

cyklus pořadů "Památky 
kolem nás" duben - květen 2012 2 000 2 000 2 000 honoráře

17 Spolek přátel Ostašova Toulky minulostí (kronika + 
prezentační video) 31.8.2012 72 000 37 000 0

DVD nosiče, barvy do tiskárny, papíry, fólie, apod., 
grafické zpracování podkladů, zapůjčení 
promítacího a zázn. zařízení, cestovné,  zvukové 
zpracování, tisk kronik, reklama a distribuce

18 Spolek přátel Ostašova Ostašovské poutní slavnosti 21.4.2012 108 000 55 000 8 000 zapůjčení stánků, instalace a odvoz; venkovní 
ozvučení poutě
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19 Sdružení ostašovských 
optimistů, o. s.

Optimisticky s uniformou 
aneb Ostašov plný 
bezpečnosti i zábavy

květen - červen 2012 95 250 57 500 0

propagační materiál - papíry, výroba a tištění 
plakátů, nákup cen pro děti, hudební program, 
pronájem mobilních záchodů, pronájem vrtulníku, 
pronájem balónu, pronájem pódia, připojení 
elektrického rozvaděče, reklama na akci

20 Suchomel Vít Majáles 2012 1.5.2012 65 000 35 000 8 000 propagační materiály, pronájem pódia, ozvučení 
scén, honoráře účinkujícím

21 Spolek ruprechtických 
sousedů

8. ruprechtické velikonoční 
trhy 8.4.2012 6 000 4 500 4 000 tisk plakátů, výlep plakátů, spotřeba el. proudu

22 Spolek ruprechtických 
sousedů

9. ruprechtický rockový 
festival 18. - 20.5.2012 26 500 17 000 8 000

montáž a demontáž pódia, tisk plakátů, výlep 
plakátů, pronájem WC, pronájem košů, odměny 
skupinám

23 Spolek ruprechtických 
sousedů 8. ruprechtický dětský den 3.6.2012 19 500 18 000 4 000 tisk plakátů, výlep plakátů, loutkové divadlo

24 Klub kouzel Liberec Ještědský krystal 11. - 12.5.2012 160 000 45 000 15 000 propagace, pronájem kulturního zařízení

25 Severočeský Metropol         
a. s.

Podpora cestovního ruchu a 
kultury - Zábavného centra 
Babylon v Liberci

1.3. - 31.8.2012 71 000 52 000 0 tisk letáků, prezentace, webová podpora

26 Severočeský Metropol         
a. s.

Podpora cestovního ruchu a 
kultury - Podpora Zoologické 
a Botanické zahrady Liberec

1.3. - 31.8.2012 59 000 41 400 0 prezentace, distribuce - hostesky

27
Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého 
kraje o. s.

Modrý slon 2012 (7. ročník 
celostátní soutěže)

12. - 17.6.2012 
(realizace leden - září 

2012)
90 000 30 000 10 000 materiálové vybavení, propagace, přeprava osob a 

materiálu

28 Delattre Christophe Koncert Liberec Run-Up 
2012 29.6.2012 180 000 45 000 0 technické zajištění, pronájem pódia

29
Náboženská obec Církve 
československé husitské v 
Liberci

Doteky - plochy poznání duben - červen 2012 41 160 20 000 8 000 honoráře (autorské + účinkující)

30 LIBEA, s. r. o. 5. Český národní 
vexilologický kongres 22. - 24.6.2012 285 285 80 000 0

ubytování účastníků kongresu, výzdoba 
přednáškových sálů, výtisk katalogu vexilologické 
výstavy, raut k vernisáži vexilologické výstavy
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31 Dům kultury Liberec, spol. 
s r. o.

Koncert hudební skupiny 
Mandrage 7.4.2012 140 000 40 000 0 honoráře, propagace, ostraha

32 Country & Western Club 
Liberec Hudební festival GODY 2012 10.6.2012 112 000 48 000 15 000 pronájem prostor, ozvučení akce, program, 

propagace

33 Kašparová Štěpánka, Mgr. - 
Kulturní agentura Štěk

Worldexperiment, 10 let za 
námi duben - srpen 2012 90 000 70 000 15 000

pronájem prostor, technické zabezpečení, pronájem 
zvuk. a osvětlovacího zařízení, výlep plakátů, 
honoráře

34 Kašparová Štěpánka, Mgr. - 
Kulturní agentura Štěk Svátek hudby - 9. ročník 21.6.2012 70 000 50 000 15 000

tiskoviny - plakáty, letáky, technické zabezpeční - 
pronájem zvuk. a světelného zařízení, pronájem 
prostor

35 Občanské sdružení Carola Jarní koncert 17.6.2012 64 500 52 500 6 000 pronájem prostor, pronájem techniky a světel

36 České doteky hudby EM-
ART, o. p. s. Dvořákův festival - 57. ročník 16.6.2012 v Liberci (celý 

festival 2.5. - 24.6.2012) 1 034 077 75 000 0

cestovní náhrady zaměstnanců a spolupracovníků, 
honoráře umělců, odměny DPP apod., grafické 
návrhy a zpracování, inzerce a propagace, externí 
služby

37 MŠ Malínek Liberec Děti dětem, děti rodičům

duben - srpen 2012 
(premiéra a další 

představení červen a 
červenec 2012)

14 000 10 000 0 výtvarné potřeby a materiál; rekvizity, doplňky

38 Klub přátel výtvarného 
umění

Kulturně vzdělávací pořady v 
Experimentálním studiu v 
Liberci

duben - červen 2012 8 500 5 000 4 000
propagační materiály a pozvánky na pořady, 
honoráře za přednášky lektorů, pronájem sálu a 
techniky

39 Dobeš Roman produkce divadelní hry Lůzři 
na šňůře 5.5.2012 premiéra 150 000 100 000 0

náklady spojené s organizací, automobil (dodávka), 
materiál a úprava automobilu, výroba kostýmů, 
rekvizit, propagace

40 Dobeš Roman DrinkArt 4. - 6.5.2012 65 000 45 000 15 000 pronájem prostor, propagace

41 Kašparová Jaroslava Od korzetů do krajek (módní 
přehlídka) červen 2012 130 000 35 000 0 honoráře modelů, grafický návrh, propagace, 

scénografie (návrh scény), scénografická realizace
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42 Amos o. s. Koláčová zahradní slavnost 23.6.2012 48 500 33 500 4 000 pronájem zvukové techniky, pronájem areálu, 
pronájem velkých zahradních stanů

43
Dům dětí a mládeže 
Větrník, Liberec - oddělení 
V-klub

Bubnovací kruh únor  - červen 2012 20 000 20 000 0 lektor bubínků, 3 bubny a chrastidla (nákup)

44 Boveraclub, občanské 
sdružení

Tramvaje v Libereckém kraji - 
výstava fotografií květen 2012 25 000 15 000 4 000 instalační výstavní materiál, tisk výstavních 

materiálů

45
Středisko ekologické 
výchovy Libereckého kraje, 
přísp. organizace

Tajemství říše Kenai 2012 
(letní dětský tábor) 14. - 21.7.2012 37 781 27 981 0

sportovní potřeby, kancelářský materiál, potřeby na 
výtvarné a hudební aktivity, pomůcky na výrobu 
rekvizit, služby spojené s realizací tábora

46 Filmový klub Liberec DTV na Veletrhu dětské 
knihy v Liberci 2012 19. - 21.4.2012 56 000 32 000 8 000

honoráře lektorům, produkce, zajištění odbavení 
pořadů na internet, A/V nosiče, propagace, 
pronájem světelného parku a BlueBox, pronájem 
projektoru, pronájem střihového PC

47 Rodinné centrum Žirafa Velikonoční jarmark 7.4.2012 44 000 27 000 8 000 celodenní pronájem zahrady, pronájem ozvučení a 
aparatury

48 Divokej Ir, taneční skupina Irská kultura pod Ještědem duben - srpen 2012 52 000 32 000 8 000 honoráře účinkujících, propagační materiály, 
propagace

49 Rádio Dobrý den, spol. s r. 
o. Pořad "U nás se vyhrává" duben - srpen 2012 132 000 44 000 0 výroba 22 dílů pořadu

50 Otevřené stránky o. s. Nedělní pohádková 
odpoledne duben - srpen 2012 75 000 45 000 8 000 honorář účinkujících, propagační materiály, 

propagace

51 Otevřené stránky o. s. Večery živé kultury duben - srpen 2012 78 000 57 000 5 000 honorář účinkujících, propagační materiály, 
propagace

52 Pionýrská skupina 
Radovánka Liberec Bambiriáda 2012 25. - 26.5.2012 184 857 50 000 15 000 ozvučení, podium, osvětlení

53 P. J. Art Production s. r. o. Miss Liberec 2012 finále 5.5.2012 1 220 000 25 000 0 propagace, tiskoviny

54
Sekce sdružení duševních 
sportů - Jazzový klub 
Liberec

Život hrou 1. pololetí 2012 725 000 475 000 0 tiskoviny, plakáty, výlepy

55 ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené, Liberec Jsme šikovní výtvarníci duben - červen 2012 20 000 20 000 0 výtvarný materiál - vybavení výtvarné dílny
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56 Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. organizace

Výročí bitvy u Liberce 
21.4.1757 21.4. - 8.5.2012 35 000 25 000 0 replika vojenského barokního stanu
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57 Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. organizace

Výstava "Industriál války". 
Válečný průmysl na území 
dnešní České republiky

14.6. - 2.9.2012 30 000 20 000 0 30 ks panelů (výroba, potisk, kompletace a 
dodávka)

58 Občanské sdružení 
Bohemia Cantat Liberec

Mezinárodní festival 
sborového zpěvu Bohemia 
cantat Liberec 2012

23. - 26.8.2012 990 000 190 000 0 přeřadit do 2. kola KF 2012

59 Ottl Marek Tančírna s Big "O" Bandem květen 2012 69 000 30 000 8 000 pronájem prostor

60
Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
FLOTILA Liberec

Lampionová plavba sv. Jiří 24.4.2012 6 000 3 000 3 000 tisk propagačních letáků, hudební ozvučení, 
reklama v rádiu

61 Kruh přátel Severáčku, 
občanské sdružení

Jarní koncert Severáčku 
2012 - křest nového CD 
Severáčku "Musica sacralis"

15.4.2012 82 200 51 200 15 000 tisk a výlep plakátů, programy, doprava praktikáblů, 
pronájem prostor

62 Kruh přátel Severáčku, 
občanské sdružení

Malí zpěváčci, přehlídka 
přípravných oddělení 
výběrových sborů Liberec 
2012

27. - 29.4.2012 121 000 82 000 5 000 tisk a výlep plakátů, tisk programů

63 Kulturní klub Sever o. s. Ještědská Odyssea 2012 2. - 3.6.2012 103 500 45 000 15 000
pronájem stanů, pronájem zvukové aparatury se 
zvukařem, pronájem světelné techniky, honoráře 
DJs a kapel, honoráře za divadlo a letní kino

64 Klub Hudební mládeže 
Liberec

Duhová bouře 2012 - 22. 
festival Hudební mládeže ČR 
v Liberci

31.5. - 3.6.2012 330 500 95 000 15 000 pronájem festivalových prostor, programová 
brožura, letáky a festivalové tiskoviny, plakáty

65 Cantemus Koncert ke dni Evropské 
hudby 21.6.2012 12 000 6 000 3 000 programy, pronájem prostor
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66
Zoologická zahrada 
Liberec, příspěvková 
organizace

Pálení čarodějnic a 
lampiónový průvod 30.4.2012 65 000 52 000 10 000 zajištění programu, propagace, grafické práce

67
Zoologická zahrada 
Liberec, příspěvková 
organizace

Taneční odpoledne (pro 
seniory) duben - červen 2012 27 000 20 000 8 000 zajištění programu, světelná a zvuková technika

68
Zoologická zahrada 
Liberec, příspěvková 
organizace

Léto v Lidových sadech 2012 červenec - srpen 2012 160 000 95 000 20 000
propagace, grafické práce, světelná a zvuková 
technika, náklady na zapůjčení filmů, technické 
zajištění promítání

69 Nadační fond Konopná Festival nápadů 2012 - 
vyrábíme radost 26.5.2012 68 000 42 500 8 000 pronájem aparatury, pronájem stanů, židlí, lavic a 

stolů, propagace

70 Základní škola Liberec, 
Aloisina výšina Hudba nezná hranice 1.4. - 30.6.2012 (koncert 

duben/květen 2012) 243 000 40 000 8 000 pronájem koncertního sálu v Liberci, ozvučení 
koncertu, instrumentální doprovod

CELKEM 9 161 500 3 058 081 360 000

Žádosti doručené po datu uzávěrky

71

SML doručeno 1.2.2012, 
na poštu podáno 
31.1.2012                             
Sdružení TULIPAN               
"Černá listina"

Rok s TULIPANem únor - prosinec 2012 199 350 65 000 0

DPČ koordinátor projektu, výtvarné potřeby, rámy, 
pasparty, rámy a barvy na sítotisk, lihová mořidla, 
spreje, cartridge (tisk letáků), pronájem prostor na 
workshopy a výstavy, energie (výpal a přežah 
keramiky), pronájem kanceláře, pronájem techniky 
na animační dílny, propagace

72

SML doručeno 1.2.2012, 
na poštu podáno 
31.1.2012                             
Sdružení TULIPAN               
"Černá listina"    

Orbis pictus únor - prosinec 2012 183 300 70 940 0 výtvarný materiál, vstupné
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73
SML doručeno 6.2.2012, 
na poštu podáno 3.2.2012    
ŠIMMI AG, a. s.

Festival Benátská noc 27. - 29.7.2012 20 000 000 500 000 0 služby

74
SML doručeno osobně 
8.2.2012                    
Buchar Martin

Hardcore Monster Energy 
Drink Party 23.2.2012 50 000 30 000 0 ozvučení akce, tisk plakátů, inzerce, propagace

29 594 150 3 724 021 360 000

9 161 500 Kč
3 058 081 Kč

70
Počet žádostí po termínu 4
Počet žadatelů 53

360 000 Kč
Náklady projektů (žádosti podané do data uzávěrky)

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF (žádosti do data uzávěrky) Návrh Správní rady kulturního 

fondu SML na rozdělení dotací v 1. 
kole 2012

CELKEM vč. žádostí po uzávěrce
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