
U S N E S E N Í  
Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉHO DNE 5. 9. 2013 

USNESENÍ Č. 143/2013 

Rezignace náměstka primátorky 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rezignaci Lukáše Martina na funkci náměstka primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou 
infrastrukturu ke dni 9.8.2013 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit poskytování odměny při ukončení funkce 
panu Lukáši Martinovi v souladu s § 75 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  

T: 12.12.2013  

USNESENÍ Č. 144/2013 

Majetkoprávní operace - Budoucí prodej pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitostí: pozemky p. č. 80/5, 158/2 a 
460 a části pozemků p. č. 80/4, 150/1 a 150/3, k. ú. Růžodol I, v souvislosti s plánovanou stavbou 
„I/35 Liberec Londýnská, rampa Turnov“ budoucí kupující: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, za kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem v době realizace kupní smlouvy a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit uzavření předmětné 
smlouvy.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 145/2013 

Majetkoprávní operace - Prodej pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Zastupitelstvo města dne 5.9.2013 schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemky p. č. 1303/6, 1303/12, k. ú. Rochlice u Liberce 
      kupujícímu: 
      1. Ing. David Opočenský,  
      za kupní cenu 1,080.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů   
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      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2. Zastupitelstvo města dne 5. 9. 2013 schvaluje prodej nemovitosti: 

pozemek p. č. 1437/17, k. ú. Růžodol I 
kupujícím:  
David Novák, ideální podíl  ½   nemovitosti, 
Petr Novák, ideální podíl  ½   nemovitosti 
za kupní cenu 913.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

3. Zastupitelstvo města dne 5. 9. 2013 schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p. č. 474/4, k. ú. Nové Pavlovice 
kupujícímu:  
Jiří Placht,   
za kupní cenu 732.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit uzavření jednotlivých 
kupních smluv. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 146/2013 

Změna usnesení – oprava ceny v převodu pozemků v k. ú. Starý Harcov 

Zastupitelstvo města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení č. 109/2013 ze dne 27. 6. 2013 

s c h v a l u j e  

opravu ceny a prodej pozemků p. č. 1238/1, p. č. 1428, p. č. 2221, p. č. 1507/1 a p. č. 1507/2, vše 
v k. ú. Starý Harcov ve vlastnictví Statutární ho města Liberec: 
Libereckému kraji, 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 
IČ 70891508, DIČ 70891508, 
za kupní cenu ve výši 3.136.080,- Kč. 

USNESENÍ Č. 147/2013 

Přijetí daru – p.p.č. 1354/3  v k. ú. Vesec u Liberce  

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření „Darovací smlouvy“, přijetí daru p.p.č. 1354/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, v k. 
ú. Vesec u Liberce, obec Liberec a to mezi skupinou soukromých investorů zastoupených panem 
Martinem Sýkorou a Miloslavou Martínkovou jako dárce a Statutárním městem Liberec jako 
obdarovaný, 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
po schválení přijetí daru p.p.č. 1354/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, v k. ú. Vesec u 
Liberce, obec Liberec zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu.  
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KT: 10/2013 

USNESENÍ Č. 148/2013 

Budoucí směnná smlouva – ul. Vřesová – Habrová 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

- uzavřít  „Budoucí směnnou smlouvu“ bez doplatku a to mezi Statutárním městem Liberec a 
Evou Petrovou, kdy předmětem směny budou části  p.p.č. 1122/29, 1122/41, 1122/30, 
1122/43, 1122/44, 1122/31, 1122/33, 1122/12  vše v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec (celková 
předpokládaná výměra 589 m2) vč.  komunikace,   nyní  ve vlastnictví Statutárního města  
Liberec za část p.p.č . 1122/18, 1122/11 vše v  k.ú. Starý Harcov, obec Liberec  (celková 
předpokládaná výměra 548 m2) vč. příslušenství tj. nově realizované komunikace, kdy 
investorem je paní Eva Petrová (investor),  

 
za podmínek:  

 
- investor na svůj náklad zajistí vypracování projektové dokumentace a realizaci  komunikace 

vč. přeložek inženýrských sítí,  
 
- nově budovaná komunikace bude převzata od investora do vlastnictví Statuárního města 

Liberec po její kolaudaci a vydaného pravomocného kolaudačního rozhodnutí, vč.  předání  
geometrického plánu, který bude použit pro vklad do katastru nemovitostí,   

 
-  pozemky pod komunikací investor majetko-právně vypořádá na svůj náklad,  
 
- investor všechny překládané inženýrské sítě  před uzavřením směnné smlouvy se Statutárním 

městem Liberec předá  jejich příslušným správcům,       
  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
po kladném projednání uvedeného záměru směny v zastupitelstvu města zajistit vypracování ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek  „Budoucí směnnou smlouvu“ bez doplatku a 
následně uzavřít s paní  Evou Petrovou tento smluvní vtah.    

KT 10/2013 

USNESENÍ Č. 149/2013 

Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní areál 
Ještěd, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

Variantu A) 
1. částečnou kapitalizaci dluhu společnosti Sportovní areál Ještěd a.s., se sídlem Jablonecká 41, 

Liberec 5, IČ: 25437941(dále SAJ, a.s.) vůči SML do konce roku 2013 ve výši jistiny 
166,286.366,- Kč a kapitalizaci splatného úroku k datu kapitalizace 

2. splácení zbylé pohledávky SAJ, a.s., vůči SML v roce 2013 ve výši 3,000.000,- Kč a od roku 
2014 ve výši 5,000.000,- Kč ročně 

3. návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010  
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a  u k l á d á  

1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit kapitalizaci části dluhu společnosti SAJ, 
a. s.  

2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, informovat představenstvo společnosti 
SAJ, a. s., o usnesení Zastupitelstva města Liberec 

3. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis dodatku č. 2. 
 
         T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 150/2013 

Povodňové škody na komunikacích – červen 2013  

Přijetí dotace  

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

přijetí navržené dotace ve výši 85 %  z uznatelných nákladů tj.  celková  výše dotace  7,528.225,70 
Kč  na akce „Povodňové škody na komunikacích Liberec - 2013“ od  Ministerstva dopravy ČR 
v rámci dotačního „Programu okamžitých oprav místních komunikací v důsledku povodní 
v květnu a červnu 2013“  
 
pro akce:  
1. Hraběcí  ul. - oprava havárie propustku a nábřežní zdi p.p.č. 760/1 v k.ú. Horní Hanychov 
2. Hraběcí ul. - obnova zatrubnění vodoteče, dešťové kanalizace,  oprava vozovky  p.p.č.    

            760/1 v k. ú. Horní Hanychov 
3. Rampasova, Pilínkovská, Kaplanova  - oprava  propustek a  krajnice, p.p.č. 730, 733/56, 7  

            45/1, v k. ú. Doubí u  Liberce 
4. Oprava havárie propustku, ul. V Horách p.p.č. 1336/1 k.ú. Starý Harcov 
5. Oprava havárie svahu ul. U Podjezdu p.p.č. 279/3, Františkov u Liberce 
6. Oprava havárie zborceného propustku a krajnice v křižovatce Irkutská-Karlinská p.p.č. 200, 

195 
7. Oprava propustku a krajnice - Křižanská p.p.č. 439, 440 k.ú. Horní Suchá 
8. Oprava havárie okraje místní komunikace, ul. Na Výběžku, p.p.č.   1002/1, k.ú. Starý  

            Harcov  
9. Oprava havárie místní komunikace ulice Pod lesem p.p.č. 245, k.ú. Kalinky 
10. Mimoňská oprava  poškozeného příkopu a krajnice p.p.č. 1065 k. ú. Machnín 
11. Oprava havárie okraje místní komunikace ulice U Struhy p.p.č. 758, 759 k. ú. Horní  

            Hanychov 
12. Oprava havárie místní komunikace ul. Sibiřská p.p.č. 101, 102 k. ú. Karlinky 
13. Tolstého oprava  zborceného propustku, vpusti a  krajnice p.p.č. 1056, Machnín 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit zastupitelstvu města návrh přijetí dotace od Ministerstva dopravy ĆR ke schválení a 
následně zajistit další postup pro čerpání dotace.    

KT: 10/2013 
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USNESENÍ Č. 151/2013 

Zajištění Skalního masivu ul. Svobody  

Přijetí dotace 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

přijetí dotace na realizaci celé akce „Zajištění skalního masivu ul. Svobody“, ve výši 2,455.813,-
Kč od ERDF a 288.920,- Kč od SFŽP ČR  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města přijetí dotace od ERDF a SFŽP ČR ke schválení a následně zajistit 
další postup pro čerpání dotace.    

KT: 10/2013 

USNESENÍ Č. 152/2013 

„Parky Lidové sady II.“ - Dodatek č. 1 dotační smlouvy        

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č.  LB/1174/S na projekt „Parky Lidové sady 
II.“ realizovaný v rámci IPRM Liberec – zóna Lidové sady 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 153/2013 

Dodatky k dotačním smlouvám               

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e          

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. CZ.1.07/1.1.22/01.0026 
v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II“ č. 
OLP/3673/2011  

2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění 
IPRM“ č. CZ.1.13/2.1.00/11.00758 

3. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a 
řízení tematického IPRM“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01176 

4. uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Centrum aktivního odpočinku 
– Lidové sady“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01203 

5. uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace městských lázní 
na galerijní objekt“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01139 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušných dodatků dotačních 
smluv. 

T: 09/2013 
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USNESENÍ Č. 154/2013 

Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2013¨ 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e          

návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2013 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec,  
 

- zajistit seznámení žadatelů, kteří se přihlásili o dotaci z Ekofondu Statutárního města Liberec 
s usnesením zastupitelstva města,  
 

- zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace z Ekofondu Statutárního města Liberec vč. 
proplacení schválené dotace na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a 
příslušnými žadateli 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 155/2013  

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací 
z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 
2013 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e          

návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých v 1. a 2. 
kole roku 2013 z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec v celkové výši 
44.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města Liberec, 
 

a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. a 2. vyhlášeného kola dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního 

města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML 
a žadateli 

T: 30. 9. 2013 

USNESENÍ Č. 156/2013 

Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z Kulturního 
fondu SML pro 2. kolo 2013 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e          

návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního 
města Liberec pro 2. kolo 2013 v celkové výši 280.200,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 
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a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 

 

a) zajistit seznámení všech žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu pro 2. kolo 2013 
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: prosinec 2013 

USNESENÍ Č. 157/2013 

Změna v personálním obsazení ve finančním výboru 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

odstoupení Petra Štrause z funkce člena finančního výboru; 

v o l í  

Bc. Kláru Tekelyovou do funkce člena finančního výboru; 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nového člena finančního 
výboru. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 158/2013 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na jmenování místopředsedy Správní rady FPRV SML 

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 
jmenování místopředsedy Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec Mgr. Stanislava Cvrčka v souladu s platným statutem fondu 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
zajistit jmenovací dekret a jeho předání Mgr. Stanislavu Cvrčkovi, místopředsedovi Správní rady 
Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 159/2013 

Návrh Správní rady Ekofondu SML na jmenování místopředsedy Správní rady 
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Ekofondu dle nově schváleného statutu zmíněného fondu 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

návrh Správní rady Ekofondu SML na jmenování místopředsedy Správní rady Ekofondu SML 
Mgr. Vladimíra Cvrčka (Liberec Občanům dále jen LO) v souladu s platným statutem Ekofondu 
SML   

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
zajistit jmenování Mgr. Vladimíra Cvrčka (LO) do funkce místopředsedy Správní rady Ekofondu. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 160/2013 

Projednání návrhu na vypořádání námitek a připomínek k návrhu územního 
plánu Liberec ve výboru pro rozvoj a územní plánování 

Zastupitelstvo města po projednání  

u k l á d á   

výboru pro rozvoj a územní plánování projednat návrh na vypořádání námitek a připomínek 
podaných k návrhu územního plánu Liberec dle podkladů, které byly předány členům výboru dne 
7.8.2013 a doplněny 15.8.2013 a 3.9.2013. Námitky a připomínky ve výboru budou projednány 
tak, aby určený zastupitel doporučení výboru mohl zpracovat a následně předložit k projednání 
v RM 17.9.2013 a následně v ZM 26.9.2013. 

Termín: do 16.9.2013 

USNESENÍ Č. 161/2013 

Národní síť Zdravých měst ČR - jmenování zodpovědného politika projektu 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

odvolání Lukáše Martina z funkce zodpovědného politika Zdravého města a místní Agendy 21, a 
současně jmenuje jako politika Zdravého města a místní Agendy 21 Statutárního města Liberec 
pana Kamila Jana Svobodu, náměstka primátorky pro školství a kulturu.  

USNESENÍ Č. 162/2013 

Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská 
nemocnice Liberec, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

delegaci Mgr. Martiny Rosenbergové jako zástupce Statutárního města Liberce na jednání 
mimořádné valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ( IČ 272 83 933, se sídlem 
Liberec I. Staré Město, Husova 10, PSČ 460 03), která se koná dne 27. září 2013 od 10.00 hodin 
v budově ředitelství v zasedací místnosti. 
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USNESENÍ Č. 163/2013 

Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2013 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2013 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 66/2013, 141/2013, 104/2013, 128/2013, 43/2013, 
61/2013, 247/2013, 123/2013, 44/2013. 

USNESENÍ Č. 164/2013 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva 
města, které se konalo dne 27. 6. 2013 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 
27. června 2013. 
 
 
 

 
 

 
Přílohy: k usn. č. 156/2013 

        
 
 
 
 

V Liberci dne 12. září 2013 

 
 

 

 
 

 
 

Mgr. Martina Rosenbergová,  v .  r .  Mgr.  Jiř í  Šolc,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 



Příloha č. 1

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1 Egon Wiener Kniha fejetonů a pohlednic z 
Liberce a okolí září - listopad 2013 80 000 40 000 15 000 náklady na materiál (papír, barvy, chemikálie), tisk 

2 Milan Exner vydání básnické sbírky 
MACABROGNE říjen - prosinec 2013 25 000 15 000 15 000 tisk a vazba včetně papíru, předtiskové práce

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

září - prosinec 2013 (tisk 
listopad 2013) 8 600 5 600 5 600 grafika + tisk, redakční práce

4 Nakladatelství Roman 
Karpaš RK

kniha Jizerské hory - o lesích 
květeně a zvířeně listopad 2013 1 600 000 50 000 15 000 tisk

5 Rudolf Dvořák kniha Paní Zima listopad 2013 30 000 10 000 0 tisk, honorář výtvarníka

6 Kruh autorů Liberecka

SVĚTLIK - časopis vydávaný 
Krajskou vědeckou knihovnou v 
Liberci ve spolupráci s Kruhem 
autorů Liberecka - vydání 1 čísla

listopad - prosinec 2013 24 000 20 000 10 000 tisk a materiál

7 Kruh autorů Liberecka Kalmanach 2013 - 2014 1.6. - 31.12.2013 (tisk 
listopad 2013) 150 000 30 000 15 000 tisk

8 Nakladatelství Petr Polda, s. 
r. o. Liberecké zajímavosti - kniha třetí říjen - listopad 2013 180 000 40 000 15 000 tisk a vazba

9 Severočeské muzeum v 
Liberci

Publikace ke 140. výročí 
Severočeského muzea v Liberci prosinec 2013 53 000 30 000 15 000 tisk a výroba

10 Severočeské muzeum v 
Liberci

Vánoce ve světě aneb kdo také 
nosí dárky 15.12.2013 13 500 10 000 5 000 divadelní představení

11 ZŠ Liberec, Aloisina výšina Medardova kápě září - prosinec 2013, 
koncert prosinec 2013 50 000 40 000 10 000 pronájem sálu, ozvučení

12 Alliance Française Liberec Dny francouzské kultury říjen - listopad 2013 70 000 35 000 20 000 pronájmy, propagace

13
Sdružení studentů, rodičů a 
přátel školy při Gymnáziu F. 
X. Šaldy v Liberci

Literární pozdravy 2013 22. - 23.11.2013 41 000 28 000 10 000 propagace, pronájem prostor, honoráře 
účinkujících autorů

14 Krajská vědecká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Knihovna jako přirozené 
komunitní a vzdělávací centrum 
města

říjen - prosinec 2013 10 500 8 000 0
honoráře a lektorné (pobočky Králův Háj, 
Ruprechtice, Vesec, Kunratická, Machnín, 
Rochlice)

15 Spolek přátel Ostašova Toulky minulostí říjen 2013 30 000 22 000

0

výroba upomínkových předmětů, ozvučení 
koncertu a besedy, prezentace, fotodokumentace, 
výroba a tisk brožur a letáků (CZ a DE), překlady a 
tlumočení, živá hudba

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 2. kolo roku 2013                                         
na akce zahájené v období od 1. září do 31. prosince 2013

(příjem žádostí do 12. srpna 2013 do 17:00 hodin)

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce
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16 Spolek přátel Ostašova Adventní koncerty prosinec 2013 24 000 17 000 10 000
ozvučení koncertů,  výroba a tisk letáků, živá 
hudba

17 Spolek přátel Ostašova Ostašovský betlém prosinec 2013 15 000 10 000 0
žárovky a kabely k betlému, výroba keramických 
postav cca 10 ks včetně návrhu, oprava betlému - 
natření, slepení a doplnění částí

18 Liberecká občanská 
společnost, o. s.

Otevření trasy Liberec - 
Reichenberg 23. - 29.9.2013 177 816 40 000 0

profesionální fotograf, koordinace akce, zajištění 
kapel a aktivit, materiál (workshopy, aktivity, 
promítání), tisk fotografií na výstavu

19 Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí Kulturní večery říjen - prosinec 2013 2 100 1 600 1 600 pronájem sálu

20 Klub přátel výtvarného umění 
- pobočka Liberec

Kulturně vzdělávací pořady v 
Experimentálním studiu v Liberci 1.9. - 31.12.2013 8 000 6 000 6 000 pronájem sálu a techniky, honoráře za přednášky 

letkorů

21 Rosex - volné liberecké 
vokální sdružení o. s. Vánoční koncert 14.12.2013 52 000 25 000 12 000

tisk plakátů a vstupenek, pronájem kostela, 
propagace, zveřejnění, média, technické zajištění 
koncertu, 

22 Folklórní soubor Jizera 
Liberec

Štědrej večer nastal aneb veselé 
obrázky vánoční 7.12.2013 47 000 35 000 20 000 tisk a výlep plakátů, tisk programů, pronájem sálu v 

Liberci, ozvučení a osvětlení představení,

23 Mgr. Věra Topilová Adventní koncert - Trio Martinů 13.12.2013 35 000 16 000 0
pronájem sálu, propagace, prodej vstupenek, 
grafický návrh reklam, tisk plakátů, výlep plakátů v 
Liberci, honorář účinkujících

24 Petra Joklová Pohlas - Pohybový a hlasový 
minifestival 17. - 20.10.2013 50 000 29 700 0 organizátor (dodavatel), pronájem sálů, lektorné, 

honoráře a dopravné, tisk, kopírování, inzerce

25 Otevřené stránky o. s.             
neaktuální tiskopis žádosti Nedělní pohádková odpoledne září - prosinec 2013 78 000 44 000 SRKF  

neprojednala
honorář účinkujících, propagační materiály, 
propagace

26 Otevřené stránky o. s.             
neaktuální tiskopis žádosti Večery živé kultury září - prosinec 2013 83 000 48 000 SRKF  

neprojednala
honorář účinkujících, propagační materiály, 
propagace

27 DJS Elegance OS

Výtvarné a relaxační kurzy pro 
dospělé i děti. Malba, kresba a 
hlavně relaxace. Přirozený rozvoj 
talentu a kreativity každého z nás 
relaxační formou. Ateliér Ba-Ka-
May.

1.9. - 31.12.2013 15 400 12 320 0 výtvarné a materiálové potřeby, pronájem prostor, 
tisk studijního materiálu

28 DJS Elegance OS

Keramika - jako druh arteterapie 
pro děti i dospělé. Svobodná a 
přirozená tvorba rukama s 
přírodní sochařskou hlínou. 
Ateriér Ba-Ka-May.

1.9. - 31.12.2013 15 500 12 400 0 výtvarné a materiálové potřeby, pronájem prostor, 
tisk studijního materiálu

29 Marek Ottl Big Band Jam 2013 27.9.2013 66 000 30 000 20 000 pronájem jeviště, ozvučení akce, světla, 
30 Sdružení TULIPAN Týden s TULIPANem VI. září - prosinec 2013 363 000 30 000 10 000  ozvučení akcí,  pronájem prostor, 
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31 Kruh přátel Severáčku Vánoční koncert Severáčku 2013 15.12.2013 94 700 63 200 40 000 pronájem sálu v Liberci

32 Mgr. Petr Hubáček Festival amatérského filmu 
Liberec - FAFL 2013 19.10.2013 30 000 15 000 10 000 výlep plakátů, pronájem plochy

33 Ještěd 73 Ještěd - obnova salónku II. etapa 1.10. - 31.12.2013 144 000 115 200 0 výroba 6 ks replik původních křesel

34 Ještěd 73 Obnova interiérů Ještědu - 
odborné výkresy 2.9. - 20.12.2013 120 000 96 000 0 zhotovení technických výkresů

CELKEM 3 786 116 1 030 020 280 200

3 786 116 Kč
1 030 020 Kč

34
Počet žádostí po termínu 0
Počet žadatelů 27

618 300 Kč 306 200 Kč
37 904 Kč 350 004 Kč

656 204 Kč Celkem 656 204 KčCelkem
K dispozici pro 2. kolo 2013
V 1. kole 2013 rozdělenoSchválený rozpočet kulturního fondu na rok 2013

Vrácené dotace (od 1.1. do 31.7.2013)

280 200 Kč
Náklady projektů

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF

Návrh Správní rady 
kulturního fondu SML na 
rozdělení dotací                       
ve 2. kole 2013
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