
U S N E S E N Í  
 Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 25. 10. 2012  

USNESENÍ Č. 210/2012 

Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Libora Jůzy 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 23 měsíců s panem Liborem Jůzou 

a  u k l á d á   

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního,  
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 23 měsíců s panem Liborem Jůzou.  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 211/2012 

Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Pavla Vykoukala 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 98 měsíců s panem Pavlem Vykoukalem  

a  u k l á d á   

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního,  
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 98 měsíců s panem Pavlem Vykoukalem.  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 212/2012 

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, 
příspěvkové organizace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 3 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace 
dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis schváleného dodatku č. 3 ke 
zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace a předat 
podepsaný dokument ředitelce příspěvkové organizace. 

T: 11/2012 
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USNESENÍ Č. 213/2012 

Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací 
z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci II. výzvy roku 2012 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 
zdraví Statutárního města Liberec v rámci II. výzvy 2012 v celkové výši 240.000,- Kč, 
jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 
a  u k l á d á  

paní Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 

 

1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec včetně 

proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec 
a žadateli. 

T: 11/2012 

USNESENÍ Č. 214/2012 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 3. 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 3. kolo 2012 v celkové výši 561.500,- 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 3. 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: únor 2013 

USNESENÍ Č. 215/2012 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec v roce 2012 ve 4. kole roku 2012 na jednorázové, 
náborové a propagační akce v termínu od 1. listopadu 2012 do 28. února 2013 
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Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec v 4. kole roku 2012 na jednorázové, náborové a propagační akce s termínem konání od 1. 
listopadu 2012 do 28. února 2013 v celkové výši 878.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1) 

a  u k l á d á    

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů o dotace ze sportovního fondu s usnesením Zastupitelstva 

města Liberec  

T: neprodleně 
 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec 

včetně proplacení schválených dotací. 

T: prosince 2012 

USNESENÍ Č. 216/2012 

Změna usnesení ZM č. 265/2011 ze dne 15. 12. 2011 - Návrh na změnu 
Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
zajistit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření převody finančních prostředků pro školské 
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 217/2012 

Změna usnesení ZM č. 266/2011 ze dne 15. 12. 2011 - Návrh na změnu 
Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
zajistit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření převody finančních prostředků pro Divadlo F. X. 
Šaldy a ZOO Liberec dle důvodové zprávy. 

Termín: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 218/2012 

Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 
3 SN-CZ na realizaci projektu "Přeshraniční spolupráce a výměna zkušeností při 
prezentaci památek" 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace na realizaci projektu „Přeshraniční spolupráce a výměna zkušeností při prezentaci 
památek“ a uzavřením příslušné smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Euroregionem Nisa.  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy. 

T: neprodleně  
 

Euroregion Nisa - žádost o úpravu smluvních termínů 

Předložený návrh usnesení nebyl schválen. 

USNESENÍ Č. 219/2012 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Prodej pozemků 
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p. č. 620/1, k. ú. Nové Pavlovice 
kupujícím v pořadí:   

1. Josef Holický,  
za kupní cenu 353.000,-Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
2. manželé Marta Vaňková,  

       a Aleš Vaněk,  
           za kupní cenu 352.000,-Kč 
            splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne             
           marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 
 

3.  MCU KOLOSEUM, o.p.s., IČ: 25405080 
 sídlo Koloseum, ul. gen. Svobody č. 83, 460 01 Liberec 13 
 za kupní cenu 269.000,- Kč 
 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne       
 marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 2 
 

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
 pozemek p. č. 233/1, k. ú. Kateřinky u Liberce 
 kupujícím v pořadí: 
 

1. Václav Rác, 
za kupní cenu 100.000,- Kč  
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splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne     
           schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 

2. manželé Jiří Tomíček,  
           a Miroslava Tomíčková,  
           za kupní cenu 100.000,- Kč 
            splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne 
           marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 

 
II. MO Vratislavice nad Nisou   
1. Prodej pozemků 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje  prodej p.p.č. 2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 
dle GP č. 3193 - 497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, panu Miroslavu Hubičkovi, za kupní cenu 130.300,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města.  

 
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 369, při ul. Na Hroudě, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, paní Martině Slavíkové, za kupní cenu 367.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 

2. Prodej budovy 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej budovy č.p. 299, ul. Tanvaldská, 
Liberec XXX na p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1282, 1284, a 1283 (p.p.č. 
1283 vznikla ze sloučených dílů „b“ a „d“, oddělených z p.p.č. 1283 a 1281 dle GP 3192-
498/2011 ze dne 10.11.2011) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Luboši Hlavatému, za 
kupní cenu 4,095.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

USNESENÍ Č. 220/2012 

Změna usnesení - majetkoprávní vypořádání II. etapy silnice I/14 Liberec – 
Kunratice 

Zastupitelstvo města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení č. 178/07/I/16 ze dne 29. 11. 2007 

a  s c h v a l u j e  

prodej pozemků p. č. 3650/14, 3650/19 a 3651/6, oddělených dle GP č. 2709 - 236/2008, k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, kupujícímu: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, se sídlem Na 
Pankráci 56, Praha 4, správa Liberec, Zeyerova 1310, Liberec, IČ: 65993390, za kupní cenu 
6,653.760,- Kč. 

USNESENÍ Č. 221/2012 

Plánovací smlouva – Hybešova 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření „Plánovací smlouvy“, a to mezi Tiborem Farkašem a Statutárním městem Liberec,  
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a  u k l á d á   

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 
a) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

T: 11/2012 
 
b) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit 

„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení.  

KT: 6/2015 

USNESENÍ Č. 222/2012 

Plánovací smlouva – Řadové domy Panorama 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření „Plánovací smlouvy“, a to mezi Javornickou stavební a realitní společností, s.r.o. a 
Statutárním městem Liberec,  

a  u k l á d á   

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 
 

a) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

T: 11/2012 
 

b) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit 
„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení. 

KT: 6/2015 

USNESENÍ Č. 223/2012 

Návrh rozpočtového opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2012 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2012  

a  u k l á d á  

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

Termín: neprodleně 
 

Návrh rozpočtového opatření č. 7 Statutárního města Liberec na rok 2012 

Předložený návrh usnesení nebyl schválen. 

USNESENÍ Č. 224/2012 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
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Liberec za I. - III. čtvrtletí 2012 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. – III. 
čtvrtletí 2012. 

USNESENÍ Č. 225/2012  

Výsledek výběrového řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru za 
účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU      

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

výsledek výběrového řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru za účelem 
předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU: 
Equa bank a.s., IČ: 471 16 102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o přijetí revolvingového úvěru úvěru reg. č. 077/2012 

s o u h l a s í    

se zřízením zástavního práva k nemovitostem: parcelní čísla a objekty na parcelách č. 
311/6,311/7,311/8,311/9,311/13,311/30,311/31,311/32,311/33,311/34,311/36,311/40,311/41,311/4
3, 315/1,1120/11,310/1 vše na LV č. 1278, k. ú. Horní Růžodol, obec Liberec ve vlastnictví 
obchodní společnosti města SAL s.r.o. a to za podmínky, že zřízení zástavního práva bude 
odsouhlaseno Ministerstvem financí;   
 
s textem Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem reg. č. 077/2012.1, které banka v 
rámci nabídky předložila 

a  u k l á d á  

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit předložení Radě města ve funkci valné hromady obchodní společnosti SAL, s.r.o. ke 
schválení zřízení zástavního práva k nemovitostem: parcelní čísla a objekty na parcelách č. 
311/6,311/7,311/8,311/9,311/13,311/30,311/31,311/32,311/33,311/34,311/36,311/40,311/41,311/4
3, 315/1,1120/11,310/1 vše na LV č. 1278, k. ú. Horní Růžodol, obec Liberec ve vlastnictví 
obchodní společnosti města SAL s.r.o. a Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem reg. 
č. 077/2012.1 

Termín: 31. 12. 2012  
 

2. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu, učinit právní 
kroky nutné k uzavření příslušných smluvních dokumentů  

Termín: 31. 12. 2012  

USNESENÍ Č. 226/2012  

Zrušení zástavního práva Statutárního města Liberec na nemovitostech 
společnosti Sportovní areál Liberec, s.r.o. 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  
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zrušení zástavního práva k zajištění pohledávky do výše 150,000.000,- Kč ve prospěch 
Statutárního města Liberec jako zástavního věřitele, vzniklého na základě zástavní smlouvy ze dne 
24. 1. 2012 uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Liberec, s.r.o. 
Právní účinky vkladu V - 472/2012-505 ze dne 26. 1. 2012 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, ve spolupráci s jednateli SAL zajistit výmaz 
zástavního práva z katastru nemovitostí. 

Termín: 31. 12. 2012  

USNESENÍ Č. 227/2012 

Návrhy k pořízení 69. změny územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání  

z a m í t á  

návrhy k pořízení 69. změny územního plánu města Liberec č. 69/1, 69/2, 69/3, 69/4 a 69/5 dle 
tabulky „Návrhy č. 69/1 - 69/5 pro pořízení 69. změny závazné části územního plánu“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit informování žadatelů jednotlivých návrhů a doporučit jim sledování procesu pořízení 
nového územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 228/2012 

Schválení podnětu pro pořízení strategické změny územního plánu města Liberec 
– změna č. 70 územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. podnět k pořízení strategické změny územního plánu města Liberec - zpřesnění 
koridorů technické infrastruktury a koridorů pro umisťování staveb a opatření pro 
snižování ohrožení území povodněmi strategickou změnou ÚPML se zařazením 
zpřesnění dopravních koridorů D 26 a D 40 ze Zásad územního rozvoje Libereckého 
kraje  

2. pořízení strategické změny č. 70 územního plánu města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit následné kroky v procesu pořizování 70. změny územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 229/2012 

Schválení Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č.j. OLP/1573/2010, 6/010/021 
projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 

Zastupitelstvo města po projednání  
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s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č.j. OLP/1573/2010, 6/010/021 projektu "Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt" realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku darovací 
smlouvy. 

T: listopad 2012 

USNESENÍ Č. 230/2012 

Revitalizace Lázní - přijetí účelové dotace Libereckého kraje na způsobilé výdaje 
projektu 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. přijetí účelové investiční dotace ve výši max. 15 mil. Kč z rozpočtu Libereckého kraje na 
úhradu nákladů vzniklých příjemci (Městu) v souvislosti s realizací projektu „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01139 spolufinancovaného z ROP 
NUTS II Severovýchod   

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na tuto 
akci   

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smluvních dokumentů. 

T: 10/2012 

USNESENÍ Č. 231/2012 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1139/S na projekt 
"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" realizovaný v rámci IPRM 
Liberec - zóna "Lidové sady" 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č.  LB/1139/S na projekt „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy. 

T: říjen 2012 

 

USNESENÍ Č. 232/2012 

Liberecký kraj - smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje - interiéry 
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Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. 
OLP/2552/2012   

2. přijetím účelové investiční dotace v maximální výši 2,500.000,- Kč 

u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smluvních dokumentů. 

T: 10/2012 

USNESENÍ Č. 233/2012 

Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v 
Liberci  

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

aktualizaci indikativního seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci dle 
důvodové zprávy, 

j m e n u j e  

PhDr. Jaromíra Baxu, zastupitele města   
a Lukáše Martina, náměstka primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu,  
jako zástupce Statutárního města Liberec v revizní komisi občanského sdružení TJ Slovan Vesec, 
IČ: 46744681  

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
1. zajistit aktualizaci indikativního seznamu předmětného integrovaného plánu a tuto aktualizaci 

nahlásit poskytovateli dotace 

T: ihned 
 
2. zajistit jmenování zástupců města v revizní komisi občanského sdružení TJ Slovan Vesec,  IČ: 

46744681. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 234/2012 

Pověření delegáta na mimořádnou valnou hromadu společnosti Severočeská 
vodárenská společnost, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání  

p o v ě ř u j e  

Lukáše Martina, náměstka primátorky, zastupováním obce na mimořádné valné hromadě 
společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s. (IČ: 49099469, se sídlem v Teplicích, 
Přítkovská 1689, PSČ 415 50) dne 15. listopadu 2012 od 10.00 hodin v sídle společnosti. 

USNESENÍ Č. 235/2012 

Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2012 
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Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2012 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly u usnesení č. 71/2012, 177/2012, 196/2012, 126/2011, 176/2012. 

USNESENÍ Č. 236/2012 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva 
města, které se konalo dne 27. 9. 2012 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 
27. září 2012. 
 
 

 
 
Přílohy: k usn. č. 213/2012  
             k usn. č. 214/2012 
             k usn. č. 215/2012 
             k usn. č. 227/2012 

 

 

 

V Liberci dne 1. listopadu 2012 

 
 
 
 
 
 

 

Bc.  Martina Rosenbergová,  v.  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 
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Příloha k usnesení č. 213/2012



Příloha č. 1

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1 Židovská obec Liberec Oprava náhrobku na Židovském 
hřbitově jaro 2013 9 552 8 592 7 000 kamenosochařské práce Ivo Stránský

2 Mgr. Vladimír Stanislav příprava a tisk knihy pro děti 
"Pomsta Gurghů" prosinec 2012 60 200 19 000

15 000

jazykové korektury, černobílé ilustrace, mapky na 
předsádky, barevný přebal, grafický návrh sazby

3 Petr Polda - Nakladatelství Vratislavice nad Nisou, kniha první prosinec 2012 250 000 50 000 15 000 tisk, knihařina, doprava

4 Helena Patyiová
vydání knihy "Oni a My aneb Klady 
i zápory smíšeného manželství" - 
autorka Helena Patyiová

prosinec 2012 - duben 
2013                                
tisk leden - únor 2013

55 000 53 000

15 000

tisk knihy 

5 Kalendář Liberecka spol. s r. 
o.

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

1.1.2012 - 31.12.2012 
(křest a zavedení do 
prodejní sítě prosinec 
2012)

278 000 60 000

15 000

tiskové práce

6 Kalendář Liberecka spol. s r. 
o.

časopis "V"                                    - 
4. č., XI. ročník (pros. 2012)         - 
1. č., XII. ročník (březen 2013)

1.9.2012 - 31.3.2013 540 000 60 000
18 000

tiskové práce pro obě čísla

7 Spolek Patron časopis Patron (informace přátel 
drobných památek Jizerských hor)

1.12.2012 - 30.4.2013    
tisk časopisu březen 
2013

8 600 5 600
5 000

grafika + tisk, redakční práce

8 Kruh autorů Liberecka Světlik - časopis
prosinec 2012 - leden 
2013                                  
tisk leden 2013

27 000 25 000
10 000

tisk a materiál

9 Klub 7.65 o. s. Fotografická ročenka klubu 2012 prosinec 2012 38 450 16 000 5 000 tisk, materiál, knihařské zpracování

10 Oblastní galerie v Liberci, 
přísp. organizace

Pod Ještědem 2013 - současná 
výtvarná scéna Liberecka (tisk 
katalogu + doprovodný program)

18.4. - 9.6.2013 
tisk katalogu do 7.2.2013 308 866 20 000 10 000

výtvarný materiál pro doprovodný program, tisk 
katalogu, překlad textů v katalogu do anglického a 
německého jazyka

11 Filmový klub Liberec Autorský studentský film "Vobrázky 
z vajglů"

prosinec 2012 - březen 
2013 60 000 49 000

5 000

honoráře lektorům, propagační materiály a 
propagace, pronájem profesionální filmové kamery, 
pronájem světel, pronájem steadicam a 
kamerového jeřábu

12 Občanské sdružení 
EURYTMIE

Nahrání a vydání CD souboru 
Grasshoppers

prosinec 2012 - únor 
2013 30 000 20 000 5 000 nahrávací frekvence ve studiu, střih nahrávek, 

mastering

Název akce Termín akce

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 3. kolo roku 2012                                               
na akce zahájené v období od 1. prosince 2012 do 30. dubna 2013

(příjem žádostí do 1. října 2012 do 17:00 hodin)

Účel dotaceČ. Žadatel
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Název akce Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel

13 Kateřina Novotná natočení a vydání CD skupiny 
Kabája leden - březen 2013 85 000 55 000 5 000

natáčení ve studiu, hudební režie, návrh bookletu, 
honoráře hostů, mastering

14 Lukáš Tvrzník Natočení hudebního videoklipu březen 2013 7 000 4 000 4 000 natočení videoklipu a postprodukce

15 Anna Burianová Natáčení videoklipu "Šílenství pro 
vlastní klid" leden 2013 17 000 12 000 5 000 příprava, natočení klipu, postprodukce

16 Nadační fond Konopná Adventní tržnice nápadů 2.12.2012 20 500 12 000 6 000 pronájem prostor, návrh a tisk pozvánek,

17
Spolek přátel Ostašova            
přeřazeno z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzděl.

Pamětní kniha leden 2013 68 000 20 000 8 000  grafická úprava kroniky , tisk a vazba

18 Spolek přátel Ostašova Toulky minulostí II. - Ostašov 
zdraví Dechow 2.12.2012 57 000 19 000 0

informační brožury - papír a tisk, magnetická 
interaktivní tabule, grafický návrh a tisk brožur, 
zpracování videozáznamu do prezentačního DVD, 
zpracování a konečná úprava zvuku

19 Spolek přátel Ostašova Vánoce 2012 - výstava betlémů, 
adventní koncerty 1. - 25.12.2012 25 000 11 000 5 000

výzdoba kostela, grafický návrh a tisk tiskovin, 
zpracování a konečná úprava zvuku, zapůjčení 
osvětlení, ozvučení akce 

20 Spolek přátel Ostašova Ostašovský masopust 23.2.2013 23 000 11 000 6 000 grafický návrh a tisk (pozvánky, letáky), ozvučení 
akce, živá hudba

21 Spolek přátel Ostašova Ostašovské poutní slavnosti 27.4.2013 52 000 25 000 6 000 grafický návrh a tisk (pozvánky, letáky), ozvučení 
akce, živá hudba - folk, pronájem stánků a lavic

22 Ladislav Haidl výstava fotografií "Ostašov - 
Berzdorf" prosinec 2012 47 000 17 500 6 000 zapůjčení audiovizuální techniky, zajištění 

propagace výstavy, pronájem stojanů a osvětlení

23 Motyčkovic klika o. s. Masopustní pohádkové dopoledne 26.1.2013 14 000 9 000 6 000 propagace, pronájem sálu 

24 Divadelní spolek ODEVŠAD NaNečisto 2013
(1.9.2012 - 30.9.2013) 

realizace: 
27 2 - 3 3 2013

153 100 71 750 20 000 pronájem prostor

25 Divadelní spolek ODEVŠAD Krajská postupová přehlídka 
Wolkrův Prostějov 2013

(1.9.2012 - 30.9.2013) 
realizace: 

28.2. - 2.3.2013
41 800 20 000 10 000 pronájem prostor

26 Rodinné centrum Žirafa Velikonoční jarmark 30.3.2013 35 800 24 000 8 000 výroba a tisk letáků, pronájem sálů a židlí, pronájem 
ozvučení a aparatury

27 Občanské sdružení 
EURYTMIE

Vánoční koncert dětský sborů a 
souborů ZŠ a ZUŠ Jabloňová 
Liberec

7.12.2012 46 300 35 000 30 000 pronájem prostor, technika

28 Krajská věděcká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Noc s Andersenem aneb Všechny 
děti potřebují pohádky březen 2013 6 000 5 500 2 000 honoráře

29 Krajská věděcká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

cyklus přednášek "Jak se zrodil 
Liberec"

prosinec 2012 - duben 
2013 10 000 8 000 2 000 honoráře
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30 Krajská věděcká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Z pohádky do pohádky aneb hraní 
i čtení pro nejmenší

prosinec 2012 - duben 
2013 12 500 12 500 2 000 honoráře

31 Krajská věděcká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Pobočky knihovny - centra 
setkávání prosinec 2012 14 000 7 000 5 000 honoráře (přednášky, divadelní představení)

32 Unie českých pěveckých 
sborů Vítání jara 2013 březen - duben 2013 

akce březen 2013 79 000 59 000 40 000 pronájem prostor, ozvučení koncertu,

33 Zoologická zahrada Liberec, 
přísp. organizace Vánoce v Lidových sadech 22.12.2012 33 000 25 000 5 000 propagace, zajištění programu - pohádky

34 Zoologická zahrada Liberec, 
přísp. organizace Taneční odpoledne leden - duben 2013 28 000 19 000 10 000 zajištění programu, světelná a zvuková technika

35 Zoologická zahrada Liberec, 
přísp. organizace

Pálení čarodějnic a lampiónový 
průvod 30.4.2013 60 000 47 000 17 000 propagace, grafické práce (návrh plakátů), zajištění 

programu

36 Michal Kadlec Unplugged koncert skupiny Jarret 
a natočení promo videa 29.3.2013 42 000 25 000 10 000 ozvučení koncertu, propagace, grafický návrh 

plakátu, natočení a střih promo videa

37 Člověk v tísni o. p. s. Filmový festival Jeden svět 1. - 14.4.2013 112 800 50 000 30 000 poplatek autorských práv, pronájem projekčních 
míst, tisk plakátů, výlep plakátů

38 Spolek pro vlastivědnou práci 
v Liberci a okolí Kulturní večery prosinec 2012 - březen 

2013 2 800 2 800 2 000 pronájem prostor

39 Dům dětí a mládeže Větrník 
Liberec

Přehlídka dětské recitace - 
postupové kolo celostátní přehlídky 
(oblastní kolo)

leden - duben 2013 
akce 22.3.2013 19 000 8 100 5 000 odměny pro členy odborné poroty

40 Dům dětí a mládeže Větrník 
Liberec

Dětská scéna 2013 - postupové 
kolo celostátní přehlídky (oblastní 
kolo)

leden - březen 2013 
akce 16.3.2013 36 300 14 500 10 000 odměny lektorů a členů odborné poroty, nájemné

41 Filmový klub ZOOM o. s. Dětský filmový klub 1.12.2012 - 30.4.2013 37 000 20 000 10 000 výlep plakátů, půjčovné filmů

42 Filmový klub ZOOM o. s. Labyrint animace 15. - 17.2.2013 66 500 56 500 5 000 výlep plakátů, výroba plakátů (grafika, tisk), 
pronájem prostor

43 Rosex - volné liberecké 
vokální sdružení o. s. Vánoční koncert 22.12.2012 47 000 23 000 15 500

honorář hostů a muzikantů, notový materiál, tisk 
plakátů, květinové dary, pronájem prostor, 
propagace, zveřejnění, média, technické zajištění 
koncertu

44 Kruh přátel Severáčku Vánoční koncerty Severáčku 20. a 26.12.2012 133 000 60 000 40 000 pronájem prostor

45 Dětský folklorní soubor 
JIZERKA

Lidové tradice Podještědí - 
redionální přehlídka tří krajů duben 2013 15 000 6 000 0 doprava (autobus)                                                        

akce není na území města Liberce

46 Akcent Liberec, o. s. Koncert k příležitosti desetiletého 
výročí založení sboru březen 2013 39 000 24 000 10 000 ozvučení, grafický návrh plakátu, propagace, 

pronájem sálu
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47 Akcent Liberec, o. s.
Nákup zpěvové aparatury 
(mikrofony) pro ozvučení 
komorního pěveckého sboru

prosinec 2012 52 000 42 000 0 4x zpěvový kondenzátorový mikrofon kardiodní

48 Klub přátel výtvarného umění -
pobočka Liberec

Kulturně vzdělávací pořady v 
Experimentálním studiu v Liberci 1.1. - 30.4.2013 8 500 6 000 6 000 honoráře za přednášky lektorů, pronájem sálu a 

techniky

49 Mgr. Štěpánka Kašparová, 
Kulturní agentura Štěk Worldexperiment, 13. cyklus prosinec 2012 - duben 

2013 70 000 50 000 20 000

tisk plakátů a letáků, grafické práce, příprava 
tiskovin, pronájem prostor, technické zabezpečení, 
pronájem zvukařského a osvětlovacího zařízení v 
exter. prostoru, výlep plakátů, honoráře včetně 
autorských

50 Jana Koucká Frozenfest 9.2.2013 58 000 39 000 13 000 pronájem zahrady Lidových sadů, ozvučení, návrh a 
výlep plakátů, propagace

51 Otevřené stránky o. s. Nedělní pohádková odpoledne prosinec 2012 - duben 
2013 86 000 38 000 10 000 honorář účinkujících, výroba a tisk plakátů

52 Otevřené stránky o. s. Večery regionální kultury prosinec 2012 - duben 
2013 77 000 40 000 10 000 honorář účinkujících, výroba a tisk plakátů, 

propagace

53 Divokej Ir, o. s. Irská hudba a tanec v Liberci prosinec 2012 - duben 
2013 51 000 40 000 20 000

kapela, vystupující hosté, pronájem, tisk 
informačního materiálu, grafické služby, nájem 
aparatury, zvukař

54 Římskokatolická farnost 
arciděkanství Liberec Adventní koncerty 2012 1.12. - 23.12.2012 59 000 21 000 12 000 výroba a výlep plakátů, odměny za provedení 

koncertů (4 koncerty)
CELKEM 3 612 568 1 481 342 561 500

3 612 568 Kč
1 481 342 Kč

54
Počet žádostí po termínu 0
Počet žadatelů 38

940 000 Kč 360 000 Kč
Vrácené dotace (od 1.1. do 30.9.2012) 23 061 Kč 147 500 Kč

16 000 Kč 562 061 Kč
90 500 Kč Celkem 1 069 561 Kč

Celkem 1 069 561 Kč

k dispozici pro 3. kolo Odmítnuté dotace v 1. a 2. kole 2012
Navýšení příspěvku do KF usn. č. 141/2012 ZM 28.6.2012

ve 2. kole 2012 rozděleno

Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací ve 
3. kole 2012

Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2012 v 1. kole 2012 rozděleno

561 500 Kč
Náklady projektů

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF
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dotace

Návrh na 
dotaci

Kč Kč Kč

1

Atletický klub AC Slovan 
Liberec, o.s.  

Silvestrovská hala 27.12.2012 Jablonec nad 
Nisou, Na 
Střelnici 

26 500 13 000 0 propagace, propozice, 
rozhodčí, pronájem haly PKO 

2

Atletický klub AC Slovan 
Liberec, o.s.  

BĚH NA ČESKOU 
CHALUPU memoriál M. Gräfa 

3. listopadu 
2012 

Liberec - Lidové 
sady 

38 600 15 000 0 propozice, propagace, 
rozhodčí, zdravotní dozor, 
doprava 

3

Atletický klub AC Slovan 
Liberec, o.s.  

Halový víceboj žactva 1.2.2013 Jablonec nad 
Nisou, Na 
Střelnici 

24 500 12 000 0 propozice, propagace, 
rozhodčí, zdravotní dozor, 
pronájem haly PKO 

4

CS SKI, s.r.o. FIS CONTINENTAL CUP 
MUŽŮ VE SKOKU NA 
LYŽÍCH 

28.2.-3.3.2013 Skokanský areál 
Ještěd

2 060 000 150 000 150 000pronájem můstků Ještěd včetně 
technického zabezpečení 

5

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, os. 

Nákup florbalových branek pro 
potřeby mládežnických 
družstev ČBF Liberec 

leden 13 Liberec - haly ZŠ 
Dobiášova a hala 
míčových sportů 
Aréna 

18 000 10 000 0 nákup 2 sad (4 ks) 
florbalových branek 

Tabulka návrhu Správní rady sportovního fondu SML na p řidělení dotací ze sportovního fondu v rámci  4. kola 
roku 2012 na  jednorázové, náborové a propaga ční akce (s termínem konání od 1. 11. 2012 do 28. 2. 2013)

Žadatel Název akce Termín 
pořádané 

akce Účel dotace
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6

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, o.s. 

Náborová a reklamní tramvaj 
2013

leden - duben 
2013

Liberec 76 000 42 000 0 výroba letáků, tiskovin, 
oblečení osob v imitaci dresů 
FBC Liberec, výroba 
samolepkové reklamy pro 
tramvaj, provozování reklamy 
na 4 měsíce 

7

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, o.s. 

Pronájem prostor rehabilitace 
pro tým juniorů v lednu 2013

leden 13 Liberec - 
rehabilitace ZŠ 
Dobiášova 

12 000 5 000 0 pronájem rehabilitace - 4x v 
lednu 2013

8

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, o.s. 

Nákup snižovačů florbalových 
branek pro potřeby dětských 
družstev FBC Liberec 

leden 12 Liberec - haly ZŠ 
Dobiášova a hala 
míčových sportů 
Aréna 

8 000 6 000 0 nákup 2 sad (4 ks) 
florbalových branek 

9

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, o.s. 

Vánoční besídka pro rodiče a 
děti FBC Liberec 

prosinec 12 Liberec - haly ZŠ 
Dobiášova a hala 
míčových sportů 
Aréna 

17 000 8 000 4 000 pronájem haly ZŠ Dobiášova, 
moderátor,  ostatní (míčky), 
propagace, letáky, půjčovné 
masek 

10

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, o.s. 

Nákup sady florbalových 
mantinelů pro FBC Liberec 

leden 13 Liberec - haly ZŠ 
Dobiášova a hala 
míčových sportů 
Aréna 

120 000 72 000 0 nákup 1 sady mantinelů 

11

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, o.s. 

Účast družstev FBC Liberec na 
turnaji GOTHIA cup 2013 v 
Göteborgu

leden 13 Göteborg - 
Švédsko 

360 000 60 000 0 účastnický poplatek včetně 
dopravy á 6. tis./účastník - 
předpoklad 60 účastníků 

12

FC Slovan Liberec Nábor mladých fotbalistů listopad 
2012/únor 2013

Liberec 70 000 35 000 25 000 pronájem tělocvičen, 
propagace, technické 
zabezpečení 

13

FC Slovan Liberec Halové turnaje mládeže 11/2012 - 
2/2013

Liberec 80 000 40 000 30 000 pronájem tělocvičen, 
propagace, technické 
zabezpečení 
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14

FK Krásná Studánka Halový turnaj pro mládež za 
účasti ligových hráčů Liberce a 
Jablonce 

listopad 
2012/únor 2013

Liberec 50 000 25 000 20 000 pronájem sportoviště a 
tělocvičny, technické 
zabezpečení, propagace

15

FK Krásná Studánka Vzdělávací kurz první pomoci listopad 
2012/únor 2013

areál FK Krásná 
Studánka

40 000 20 000 10 000 propagace, pronájem 
sportoviště, technické 
zabezpečení

16

FK Krásná Studánka Nábor mladých fotbalistů a 
fotbalistek 

listopad 
2012/únor 2013

Krásná Studánka 50 000 25 000 0 pronájem sportoviště a 
tělocvičny, technické 
zabezpečení, propagace

17

FK Sokol Jindřichovice 
pod Smrkem

Fotbalový turnaj 26.12.2012 Hala Dukla 
Liberec 

90 000 45 000 0 pronájem haly, moderátor, TV, 
foto, security, realizace, 
rozhodčí, zdravotník 
propagace, studio, plakáty, 
billboardy

18

Fotbal pro radost - 
Liberec  

Vánoční celostátní turnaj 
mládeže v sálové kopané ) - 
JEŠTĚD CUP 2012 

prosinec 12 Liberec 44 000 30 000 30 000 pronájem a další prozvoní 
náklady, zajištění lékařské 
služby, materiální zajištění, 
propagace (tisk inzerce, 
pozvánky)

19

Fotbal pro radost - 
Liberec  

Novoroční celostátní turnaj 
dospělých v sálové kopané) - 
LIBEREC CUP 2013  

leden 13 Liberec 48 000 32 000 20 000 pronájem a další provozní 
náklady, zajištění lékařské 
služby, materiální zajištění, 
propagace (tisk inzerce, 
pozvánky)

20

Golf Club Liberec, os. Nábor dětí a mládeže do 
Tréninkového Centra Mládeže - 
zima 2012/2013

4.-6.1.2013 Liberec - Machnin 
a indolog

80 000 40 000 20 000 pronájem indoor golf

21

HCB 3000, o.s. Novoroční turnaj v sálové 
kopané - s mezinárodní účastí 

leden 13 sportovní hala TU 
Liberec 

89 500 55 000 30 000 pronájem sportovního sálu, 
zdravotník, propagace turnaje 
(tisk, letáky, pozvánky)
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22

HCB 3000, os. Vánoční turnaj v sálové kopané 
- s mezinárodní účastí 

22.-23.12.2012 sportovní hala TU 
Liberec 

89 500 55 000 30 000 pronájem sportovního sálu, 
zdravotník, propagace turnaje 
(tisk letáků, pozvánek), 

23
Jezdecký klub Sever 
Liberec

Sportovní odpoledne s 
Mikulášem 

1.-8. 12.2012 Jezdecký klub 
Sever Liberec 

7 000 5 000 3 000 propagace (pozvánky, papíry, 
tvorba), technické zajištění 

24

Jezdecký klub Sever 
Liberec

Sportovní dopoledne na 
Huberta

3.11.2012 Jezdecký klub 
Sever Liberec 

7 000 5 000 3 000 propagace (pozvánky, papíry, 
tvorba), technické zajištění 

25
Jezdecký klub Sever 
Liberec

Sportování s vysvědčením 2.2.2013 Jezdecký klub 
Sever Liberec 

7 000 5 000 3 000 propagace (pozvánky, papíry, 
tvorba), technické zajištění 

26

Klub mládeže stolního 
tenisu Liberec 

Spolupráce klubů mládeže 
stolního tenisu - KMST Liberec 
& TSV Weissenberg

11.-14.2.2013 Liberec 20 000 10 000 10 000 pronájem haly na 16 hodin 
(dva dny na 4 hodiny), 
technické zabezpečení (nákup 
míčků)

27

LIBEREC HANDBALL Liberecké školní ligy 
miniházené 

1.11.2012-
28.2.2013

Sportovní areál ZŠ 
Dobiášova Liberec

53 000 43 000 20 000 pronájmy, propagace akce, 
převoz materiálu, zdravotní 
zabezpečení, ozvučení a 
výpočetní technika

28
Liberecká sportovní a 
tělovýchovná organizace, 
o.s. 

Vyhlášení sportovců okresu 
Liberec za rok 2012

28.1.2012 Liberec 50 000 30 000 0 nájem, služby (moderátor)

29
Liberecký tenisový klub Jednorázové náborové tenisové 

turnaje dětí 
listopad 

2012/únor 2013
Liberecký tenisový 
klub 

78 000 36 000 30 000 propagace, náklady na provoz 
haly

30

Liberecký tenisový klub Tenisová extraliga 2012 13.-15.12.2012Liberecký tenisový 
klub 

288 000 114 500 0 propagace, ostraha, náklady na 
provoz a pronájem haly, 
tribuny, technické 
zabezpečení, ubytování 

31

Patriots Liberec LIBEREC CUP 2013-  
baseballový turnaj dětí do 
dvanácti let 

12.1.2013 Hala míčových 
sportů v areálu 
Tipsport arény 
Liberec 

50 000 35 000 10 000 pronájmy tělocvičen, šaten, 
mantinelů, náklady na 
zdravotníka, reklama a 
propagace
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32

Patriots Liberec TURNAJ O KŘIŠŤÁLOVÝ 
MÍČ  2013

1.12.2012 Hala míčových 
sportů v areálu 
Tipsport arény 
Liberec 

44 000 29 000 20 000 pronájmy tělocvičen, šaten, 
mantinelů, náklady na 
zdravotníka, reklama a 
propagace

33
RUŠIČKA, o.s. Krakonoš na útěku 14.2.2012 Harrachov 17 250 9 800 0 věcné drobnosti, propagační 

letáky, pronájem budovy

34

SK Ještěd Nábor dětí a mládeže - 
akrobatické skoky na lyžích - 
pronájem specializované 
tělocvičny 

18.11.2012 Liberec, Ski areál 
Ještěd

9 800 6 000 6 000 pronájem tělocvičny 

35

SK Ještěd, alpské 
disciplíny, o.s. 

Území krajské závody Pohár 
Libereckého Kraje - Ještěd

2.1.2013 Liberec 102 000 65 000 60 000 pronájem tratě, časomíra a 
výsledková listina, režijní 
náklady (výroba, tisk a 
distribuce letáků, drobný 
materiál)

36

Sportovní gymnastika 
Liberec 

Ještědský pohár listopad 12 Liberec - Tisport 
Aréna 

10 000 8 000 8 000 pronájem sportovišť, technické 
zabezpečen (výpočetní 
technika)

37

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec 

Turnaje mládeže Libereckého 
kraje 

8.12.;9.12.;1.2.;
9.2.;

herny na stolní 
tenis Nové 
Pavlovice a 
Tisport aréna

44 000 19 000 15 000 pronájem prostor,  nákup 
sportovního materiálu (míčků) 

38

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec 

Sportovní den stolního tenisu prosinec 2012, 
leden, únor 

2013

herna na stolní 
tenis Nové 
Pavlovice 

52 000 30 500 30 000 příprava propagačních letáků, 
tisk propagačních materiálů, 
umístění na reklamních 
plochách, autobusech

39
Sportovní plavecký klub 
Liberec 

Veřejné plavecké závody dětí a 
mládeže 

25.1.2013 Plavecký stadion 
Liberec 

12 875 11 175 11 000 pronájem 25m bazénu na 2,5 
hodiny

40

Sumó klub - SUMÓ 
Liberec 

Náborové akce a propagační 
akce - Sambo a Sumó

16.-18.11.2012 Liberec 56 700 40 000 35 000 nájemné sportoviště včetně 
sportovního zařízení, pronájem 
audio-video vizuální techniky 

5/7

Příloha k usnesení č. 215/2012



Příloha č. 1

41

Taneční skupina TAKT 
Liberec 

TAKT nábor 8.1.2013 ZŠ Doubí 12 000 6 000 6 000 nájem, technické zabezpečení, 
propagace (letáčky, balónky), 
tisk 

42

TaPŠ ILMA - Mgr.Ilona 
Šulcová 

World Latino and Belly Dance 
Festival 2012

1.-4.11.2012 Centrum Babylon 
Liberec

1 800 000 50 000 0 propagace, služby (pronájem 
sálu a technické zabezpečení)

43

TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

Náborové a propagační akce 
"Staň se Bílým Tygrem i Ty"

listopad 
2012/únor 2013

Svijanská aréna 
Liberec

96 200 25 000 25 000 výroba náborových letáků a 
DVD, kužely, obruče a míčky 
Intex

44

TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

Turnaj "O pohár Bílého Tygra 
2013"

únor 13 Svijanská aréna 
Liberec

97 750 30 000 25 000pronájem ledové plochy včetně 
šaten, licencovaní rozhodčí

45
TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

Náborová a propagační akce 
"Vánoce v aréně"

12.12.2012 Tipsport aréna 149 000 25 000 25 000 náklady na využití arény a 
ostatní služby

46

TJ Dukla Liberec, oddíl 
běhu na lyžích, o.s. 

Přebor KSL Libereckého kraje 
a náborový veřejný závod 

16.2.2013 Lyžařský areál 
Bedřichov 

39 000 33 000 15 000 propagace (tiskoviny), 
pronájem stadionu, zázemí 
(buňky), časomíra, rozhodčí, 
úprava běžeckých stop

47

TJ Dukla Liberec, oddíl 
běhu na lyžích, o.s. 

Krajský náborový závod v běhu 
na lyžích pro mládež - KSL 
lyžaří v Liberci 

5.12.2012 Horní Mísečky - 
Krkonoše, 
standartní běžecké 
tratě 

40 000 32 000 0 propagace - tiskoviny, 
pronájem stadionu, zázemí 
(buňky), časomíra, úprava 
běžeckých stop 

48

TJ Lokomotiva Liberec 1 Ještědský kalíšek 2012- soutěž 
kadetů v kordu 

2.12.2012 Liberec, TJ 
Lokomotiva

31 000 20 000 20 000 propagace, pásky k upevnění 
šermířských planší na podlahu, 
zdravotní zajištění, pronájem 
výpočetní techniky s obsluhou, 
pronájem registračního 
zařízení a planší

49

TJ Lokomotiva Liberec 1 Novoroční turnaj v házené 
mladších dorostenek 

19.-20.1.2012 Liberec - hala TU 
Liberec 

32 000 20 000 20 000 pronájem haly, propagace + 
zpracování výsledků, 
zdravotník

50

TJ Lokomotiva Liberec 1 Vánoční turnaj v basketbal U20 
a starších dorostenek 

27.-28.12.2012 hala TJ 
Lokomotiva 
Liberec 1

25 000 20 000 20 000 rozhodčí dle směrnic ČBF
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51

TJ Sokol Ruprechtice Zimní fotbalový turnaj žáků leden - únor 
2013

Liberec - 
tělocvična nebo 
UMT

31 000 15 000 10 000 pronájem tělocvičny

52

TOM LIVE CENTRUM, 
s.r.o. 

7boj dvojic 2012 9.-10.11.2012 hala Tipsport 
Aréna, popř. ZŠ 
Dobiášova

80 000 25 000 25 000 propagace, pronájem hal

53

TOM LIVE CENTRUM, 
s.r.o. 

Noční vánoční 5boj trojic 2012 7.12.2012 hala Tipsport 
Aréna, popř. ZŠ 
Dobiášova

50 000 15 000 15 000 propagace, pronájem hal

54

Trampolíny Liberec, o.s. Liberecký skokan 2013 16.2.2013 Tipsport aréna - 
hala míčových 
sportů 

28 375 19 375 19 000 pronájem tělocvičny, pronájem 
šatny, propagace, návrh 
tiskovin, plakáty, doprava a 
přeprava trampolín, ozvučení

55

Vem Camará Capoerira 
Liberec, o.s.

10 BATIZADO ČR - 
Páskování dětí a dospělých v 
Liberci 

8.-10.2.2012 SPŠSE Liberec 168 000 39 000 20 000 propagace, zvuková aparatura, 
pásky pro účastníky, barvení 
pásek, pronájem tělocvičny, 
sálu

CELKEM 7 079 550 1 671 350 878 000
55

7 079 550
1 671 350

Počet žádostí celkem
Výše celkových nákladů v Kč 
Výše požadované dotace v Kč
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Návrh změny Základních pravidel na přidělení dotací  
ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 

 
 

1. Žadatelem o dotaci může být 
 
a) na jednorázové, náborové a propagační akce  

• fyzická i právnická osoba  

• nestátní organizace 

• spolek, sdružení, nadace 
 

 

2. Vyhlašovaná kola 
 

 4. kolo – na jednorázové, náborové a propagační akce 

 v období od 1. listopadu 2012 do 28. února 2013 s uzávěrkou v úterý 9. 10. 2012 do 12 hodin 
  
 
3. Dotace je možné poskytnout 
 

a) u jednorázové, náborové a propagační akce na: 

• propagaci 

• pronájem sportovišť a tělocvičen 

• technické zabezpečení 
 
 

Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně. Dotace 
nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohoštění. 
 

4. Žádosti na předepsaných tiskopisech budou přijímány každý pracovní den POUZE v podatelně 
budovy Magistrátu města Liberec. 

 

5. Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni do 15 dnů po zasedání Zastupitelstva města 
Liberec (bez udání důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
Ti žadatelé, kterým byla přidělena dotace, jsou povinni neprodleně doručit na odbor sportu a 
cestovního ruchu kompletní podklady pro vypracování smlouvy. 

 

6. Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, ve 
které bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost 
vynaložených prostředků. 

 

7. Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce, popř. odčerpání 
prostředků (viz smlouva) na oddělení cestovního ruchu, sportu a technické správy sportovních 
zařízení. Součástí vyúčtování dotace bude i písemné hodnocení akce z  pohledu pořadatele. 
Vyúčtování dotace na pravidelnou sportovní činnost bude předkládáno do 31. ledna 
následujícího roku. 
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8. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, např.: kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazujících a doklad 
o jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat 
minimálně výši poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí 
obsahovat předepsané náležitosti. 

 

9. V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 
vyúčtování), nebude žadateli poskytnuta dotace po dobu následujících 24 měsíců z žádného 
z městských fondů. 

 
 
 
Tato Základní pravidla sportovního fondu s účinností od 27. 9. 2012 nahrazují stávající pravidla 
v plném rozsahu.  
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Zápis č. 6/2012 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 15. října 2012 
 
 
Přítomni:   
R. Šotola, Ing. Vl. Vojtíšek, B. Svatošová,  Bc. D. Vízková, A. Švejdová 
Omluveni:  M. Bošek, P. Samšiňák  
 
Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
Na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce je možné rozdělit finanční prostředky ve 
výši 879.788 Kč. Dne 9. října 2012 se konala uzávěrka 4. kola na jednorázové, náborové a 
propagační akce pro časové období od 1. listopadu 2012 do 28. února 2013.  
 
Na odbor sportu a cestovního ruchu bylo doručeno celkem 55 žádostí. Celkové náklady organizací 
dosáhly výše 7,079.550 Kč, z toho výše požadované dotace činila 1,671.350 Kč. 
 
U 16 žádostí č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 28, 30, 33, 42, a 47 shledali členové správní 
rady nedostatky především v nesplnění parametrů pro jednorázové sportovní akce a 
v požadovaném účelu dotace. U těchto žádostí podali členové SRSF návrh na nepřidělení 
dotací ze sportovního fondu. Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
U zbývajících 39 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
878.000 Kč. 
 
Předseda správní rady nechal hlasovat o přidělení dotací:  pro   5 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
Usnesení správní rady bylo přijato.  
 
 
 
 
V Liberci 15. 10. 2012  
 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková 
tajemnice správní rady sportovního fondu                   
 
 
 
 
 
 

     Roman Šotola, v. r. 
       předseda správní rady sportovního fondu 
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Tabulka – návrhy č. 69/1 – 69/5     

číslo  Katastrální území Parcelní číslo 
Stav dle platného územního 

plánu 
Požadavek na změnu 

územního plánu 

1 Hluboká u Liberce 50/1, 50/4, 50/8 
plochy přírody a krajiny - 
travní porosty a ost. plochy výstavba RD 

2 Staré Pavlovice 696/1, 696/2, 698 
plochy přírody a krajiny - 
travní porosty výstavba RD 

3 Liberec 5468 bydlení čisté BM  

4 Vesec 1528/4 
Plochy přírody a krajiny - orná 
půda zpevněná oplocená plocha 

5 Krásná Studánka 770/7 
plochy přírody a krajiny - 
travní porosty  stavební pozemek 
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Registrační listy – návrhy č. 69/1 – 69/5 
Návrh na změnu územního plánu č. 1 

1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 
(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 081677 (11. 6. 2012)  
2. Popis změny 
2.1. Lokalita  
 Katastrální území Hluboká u Liberce 
 Parcelní číslo 50/1, 50/4, 50/8 
 Druh pozemku travní porost, ostatní plochy 
 Další specifikace Výměra: 50/1 = 1062 m2, 50/4 = 129 m2, 50/8 = 91m2 

 Funkce dle platného ÚP Plochy přírody a krajiny – trvalé travní porosty 
2.2. Požadavek na změnu bydlení 
 Odpovídá funkci  BV – bydlení venkovské 
3. Prokázání právního zájmu na podání návrhu 
3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 
3.2. Investiční záměr výstavba RD 
3.3. Ostatní  
4. Další doklady 
4.1. Studie  
4.1. Situační nákres  
4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 
 

4.3. Jiné Výpis z KN 
5. Stanovisko odboru hlavního architekta 
Návrh se nedoporučuje ke schválení z důvodu pořizování nového ÚP, žadatelům se doporučuje sledovat proces 
pořízení nového ÚP, ke kterému můžou uplatnit v zákoně stanoveném termínu námitky a připomínky, 
pořizovatel posoudil návrh a konstatuje, že není strategický. 
6. Doporučení odboru ke schválení návrhu NE 
7. Doporučení Rady města Liberce  
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Návrh na změnu územního plánu č. 2 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 
(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 088098 (25. 6. 2012) 
2. Popis změny 
2.1. Lokalita  
 Katastrální území Staré Pavlovice 
 Parcelní číslo 696/1, 696/2, 698 
 Druh pozemku travní porost 
 Další specifikace Výměra: 696/1 = 4 920 m2, 696/2 = 1 606 m2, 698 = 4 424 m2 
 Funkce dle platného ÚP Plochy přírody a krajiny – trvalé travní porosty 
2.2. Požadavek na změnu bydlení 
 Odpovídá funkci  BČ – bydlení čisté/ BV – bydlení venkovské 
3. Prokázání právního zájmu na podání návrhu 
3.1. Vlastnictví pozemku vlastník  
3.2. Investiční záměr výstavba rodinných domů 
3.3. Ostatní  
4. Další doklady 
4.1. Studie  
4.1. Situační nákres  
4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 
 

4.3. Jiné  
5. Stanovisko odboru hlavního architekta 
Návrh se nedoporučuje ke schválení z důvodu pořizování nového ÚP, žadatelům se doporučuje sledovat proces 
pořízení nového ÚP, ke kterému můžou uplatnit v zákoně stanoveném termínu námitky a připomínky, 
pořizovatel posoudil návrh a konstatuje, že není strategický. 
6. Doporučení odboru ke schválení návrhu NE 
7. Doporučení Rady města Liberce  
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Návrh na změnu územního plánu č. 3 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 
(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

  

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 105175 (1. 8. 2012) 
2. Popis změny 
2.1. Lokalita  
 Katastrální území Liberec 
 Parcelní číslo 5468 – č. p. 857/7 (bytový dům) 
 Druh pozemku Budova s č. p. 
 Další specifikace  
 Funkce dle platného ÚP BČ – bydlení čisté 
2.2. Požadavek na změnu Bydlení městské  
 Odpovídá funkci  BM – bydlení městské 
3. Prokázání právního zájmu na podání návrhu 
3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 
3.2. Investiční záměr  
3.3. Ostatní  
4. Další doklady 
4.1. Studie  
4.1. Situační nákres  
4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 
 

4.3. Jiné  
5. Stanovisko odboru hlavního architekta 
Návrh se nedoporučuje ke schválení z důvodu pořizování nového ÚP, žadatelům se doporučuje sledovat proces 
pořízení nového ÚP, ke kterému můžou uplatnit v zákoně stanoveném termínu námitky a připomínky, 
pořizovatel posoudil návrh a konstatuje, že není strategický. 
6. Doporučení odboru ke schválení návrhu NE 
7. Doporučení Rady města Liberce  
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Návrh na změnu územního plánu č. 4 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 
(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 108275 (8. 8. 2012) 
2. Popis změny 
2.1. Lokalita  
 Katastrální území Vesec u Liberce 
 Parcelní číslo 1528/4 
 Druh pozemku Orná půda 
 Další specifikace Výměra: 1528/4 = 1 726 m2 
 Funkce dle platného ÚP Plochy přírody a krajiny – orná půda 
2.2. Požadavek na změnu Zpevněná oplocená plocha pro parkování 
 Odpovídá funkci  
3. Prokázání právního zájmu na podání návrhu 
3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 
3.2. Investiční záměr  
3.3. Ostatní změna 21/9 - nesouhlas – ochranné pásmo silnice R35 
4. Další doklady 
4.1. Studie  
4.1. Situační nákres  
4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 
 

4.3. Jiné  
5. Stanovisko odboru hlavního architekta 
Ochranné pásmo komunikace R10. Návrh se nedoporučuje ke schválení z důvodu pořizování nového ÚP, 
žadatelům se doporučuje sledovat proces pořízení nového ÚP, ke kterému můžou uplatnit v zákoně stanoveném 
termínu námitky a připomínky, pořizovatel posoudil návrh a konstatuje, že není strategický. 
6. Doporučení odboru ke schválení návrhu NE 
7. Doporučení Rady města Liberce  
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Návrh na změnu územního plánu č. 5 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 
(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 116237 (27. 8. 2012) 
2. Popis změny 
2.1. Lokalita  
 Katastrální území Krásná Studánka 
 Parcelní číslo 770/7 
 Druh pozemku travní porost 
 Další specifikace Výměra: 770/7 = 3 981 m2 
 Funkce dle platného ÚP Plochy přírody a krajiny – trvalé travní porosty 
2.2. Požadavek na změnu stavební pozemek 
 Odpovídá funkci BV – bydlení venkovské 
3. Prokázání právního zájmu na podání návrhu 
3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 
3.2. Investiční záměr  
3.3. Ostatní  
4. Další doklady 
4.1. Studie  
4.1. Situační nákres  
4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 
 

4.3. Jiné  
5. Stanovisko odboru hlavního architekta  
Návrh se nedoporučuje ke schválení z důvodu pořizování nového ÚP, žadatelům se doporučuje sledovat proces 
pořízení nového ÚP, ke kterému můžou uplatnit v zákoně stanoveném termínu námitky a připomínky, 
pořizovatel posoudil návrh a konstatuje, že není strategický. 
6. Doporučení odboru ke schválení návrhu NE 
7. Doporučení Rady města Liberce  
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