
U S N E S E N Í  
Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 

USNESENÍ Č. 1/2014 

Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce 
Statutárního města Liberec při občanských sňatcích 

Zastupitelstvo města po projednání 

p o v ě ř u j e  

s okamžitou platností výkonem činností zástupce Statutárního města Liberec při občanských 
sňatcích dle ust. § 11a odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, pana Lukáše Pohanku. 

USNESENÍ Č. 2/2014 

Program prevence kriminality na rok 2014 pro město Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Program prevence kriminality na rok 2014. 

USNESENÍ Č. 3/2014 

Majetkoprávní operace  –  MO Liberec - Vratislavice nad Nisou 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Bezúplatný převod pozemku 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 670/1, při ul. Na Rozcestí, 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu ČR, IČ: 01312774, do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 01312774. 
 

II. Prodej pozemků 
Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 4/2014 

Prodej pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Zastupitelstvo města dne 30. 1. 2014 schvaluje prodej nemovitosti: 

pozemek p. č.2957/5, k. ú. Liberec 
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kupujícím:  
manželé JUDr. Daniel Uličný 
Mgr. Alice Berková 
za kupní cenu 20.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 374/3, k. ú. Ruprechtice 
      kupujícím: 
      manželé Richard Dietrich 
      a Jaroslava Dietrichová 
      za kupní cenu 2.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne    
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1045/12, k. ú. Doubí u Liberce 
      kupujícím: 
      ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035 
      sídlo Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ: 405 02 
      za kupní cenu 2.000,- Kč   
       splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne              
       schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek st. č. 549/3, k. ú. Machnín 
      kupujícím: 
      Stanislav Pálo 
      za kupní cenu 6.000,- 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  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 5/2014 

Záměr prodeje pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4084/1, k. ú. Liberec za 

cenu cca 204.000,- Kč formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních 
nemovitostí  za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky, bude zajištěno VB přístupu a 
příjezdu. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 128/1, k. ú. Dolní Hanychov 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu cca 
32.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1079/1, k. ú. Krásná 
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Studánka formou výběrového řízení s právem přednosti výpůjčitele pozemku za cenu cca 
18.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

4. Zastupitelstvo  města  dne  30.  1. 2014 schvaluje záměr  prodeje pozemku p. č. 283,   k. ú. 
Kunratice u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu dle ZP ve výši 112.000,- Kč 
s předností vlastníka pozemku p. č. 280, k. ú. Kunratice u Liberce předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky; 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně 
 

Záměr prodeje pozemků s budovami 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 
 

Záměr výkupu pozemků včetně stavby rekreačního objektu 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 
 

Úprava cen pozemků - výběrová řízení 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 
 

Úprava cen budovy a pozemků - výběrová řízení 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

USNESENÍ Č. 6/2014 

Zrušení usnesení zastupitelstva - Radniční sklípek  

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č.193/07 zastupitelstva města  ze dne 29.11.2007 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
vypsat výběrové řízení se zapracováním všech podkladů z odborného posudku a podle nového 
občanského zákoníku.                 

T: únor 2014 

USNESENÍ Č. 7/2014 

Nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla Engliše 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

odmítnutí nabídky na odkoupení budovy čp. 114, ul. Švermova, Liberec 10 – Františkov, stojící na 
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pozemku p. č. 141/1, k. ú. Františkov u Liberce a pozemků p. č. 141/1 a 142/1, k. ú. Františkov u 
Liberce za cenu 11,000.000,- Kč a odmítnutí zrušení závazku uvedeného v Čl. IV bod 4.2. v kupní 
smlouvě č.4/11/0283 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, informovat zástupce 
školy o výsledku jednání zastupitelstva města.   

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 8/2014 

Dar pozemku p. č. 1235/85, k. ú. Rochlice u Liberce 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

převod pozemku p.č. 1235/85, k. ú. Rochlice u Liberce z vlastnictví spoluvlastníků pozemku do 
vlastnictví statutárního města Liberec formou daru 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucímu odboru majetkové správy, uzavřít darovací 
smlouvu. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 9/2014 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. a 11. řádného zasedání 
zastupitelstva města, která se konala dne 28. 11. 2013 a 12. 12. 2013 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 10. a 11. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, která se 
konala dne 28. listopadu 2013 a 12. prosince 2013. 
 
 

 

Liberecký kraj – přijetí části komunikace Studánecká 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

Uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0198 mezi Statutárním 
městem Liberec a Ještědskou sportovní, spol. s. r. o. 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 10/2014 

MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb  v k. ú. Dolní Hanychov (ul. 
Tálinská) 

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

1. přijetí daru  
a) vodovodního řadu PE 110 v délce 281,23 m + 3 podzemní hydranty  
b) kanalizačního řadu KA 250 v délce 266,23 m + 10 revizních šachet 

vybudované na pozemcích parc. č. 648, 168/1, 168/4, 169/1, 169/3, 204/1, 204/12, 204/14, 206/1, 
206/8 a 206/7 vše v k. ú. Dolní Hanychov (ul. Tálinská) 
 
od společnosti Továrna, spol. s r.o., nám. Českých bratří 26/13, Liberec V,  IČ : 48269611 
 
2. protokolární předání vodohospodářských staveb dle bodu 1. společnosti Severočeská 

vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49 09 94 69 a budoucím 
prodejem těchto staveb za kupní cenu stanovenou SVS, a.s. 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
po schválení majetkoprávních operací pod body 1. a 2. zastupitelstvem města, uzavřít příslušnou 
darovací a kupní smlouvu. 

Termín: 02/2014 
 

Upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek včetně příslušenství 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

USNESENÍ Č. 11/2014 

Odpis pohledávek včetně příslušenství nad 20 tis. Kč 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

odpis pohledávky včetně příslušenství nad 20 tis. Kč v celkové částce 337.852,- Kč z důvodu 
úmrtí dlužníka specifikovaného v důvodové zprávě  

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit odpis pohledávky včetně příslušenství 
nad 20 tis. Kč v celkové částce 337.852,- Kč z důvodu úmrtí dlužníka specifikovaného v důvodové 
zprávě.  

T: neprodleně 
 

Žádost o uzavření dohody o splátkách nebytových prostor č. N 11 č. p. 976, 
Pionýrů, Liberec sdružení LIBERECKÉ FÓRUM, o. s. 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

 

USNESENÍ Č. 12/2014 

Poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí 
dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
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zřizovatelů, působících na území města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provozní 
náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území 
města Liberec mezi Statutárním městem Liberec a těmito subjekty:  
 
1. DOCTRINA – základní škola a mateřská škola, s. r. o.  
 Na Perštýně 404/44, 460 01 Liberec 4, IČ 28695020 
 částka ve výši: 498.750,- Kč  
 
2. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
 Růžodolská 118/26. 460 01 Liberec 11, IČ 44223897 
 částka ve výši: 380.000,- Kč 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podepsání dodatků ke smlouvám o 
poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec. 

T: únor 2014 

USNESENÍ Č. 13/2014  

Zásady poskytování finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální 
oblasti 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Zásady poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Liberec pro 
poskytovatele služeb v sociální oblasti pro rok 2014 

2. Přílohu č. 1  

a  u k l á d á   

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, připravit financování pro rok 2015 a 2016. 

T: června 2014  
 

Návrh financování kultury z rozpočtu města pro roky 2014, 2015  

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 14/2014 

Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. 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 IV. čtvrtletí 2013 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 187/2013, 276/2013, 286/2013, 128/2013, 
213/2013, 254/2013, 283/2013, 44/2013, 272/2013, 176/2012, 149/2013, 227/2013, 229/2013, 
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16/2013, 259/2013, 287/2013, 252/2013, 268/2013 a s vypuštěním termínu z kontroly u usnesení 
č. 256/2013. 

USNESENÍ Č. 15/2014 

Plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu SML v letech 2014 -2015 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. výši příspěvku z rozpočtu města na financování tělovýchovy a sportu pro období roků 2014-
2015, na úrovni 25% z příjmů statutárního města Liberec z odvodů z provozování loterií a her. 
V případě nenaplnění výše uvedeného příjmu bude v daném období vyčleněna z rozpočtu 
města částka v minimální výši 10 mil. Kč za každý jednotlivý rok. V roce 2014 bude celková 
alokovaná částka do sportovního fondu 10 mil. Kč. 

 
2. využití příspěvku Sportovního fondu ve výši dle bodu a) v poměru 50 % na pravidelnou 

sportovní činnost dětí a mládeže, 15 % na správu (údržbu a provoz) majetku ve vlastnictví 
TJ/SK  a drobnou investiční činnost, 30 % na podporu veřejných jednorázových, náborových a 
propagačních akcí a 5 % na další podporu sportu 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města začlenit schválené prostředky do 
nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2014. 

 
2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, připravit návrh změny Pravidel přidělování 

dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec. 

USNESENÍ Č. 16/2014 

Přijetí dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 
3/Cíl 3 SN - CZ k realizaci projektu „JSDH Krásná Studánka – JSDH 
Berthelsdorf ” 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

přijetí dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN- CZ 
k realizaci projektu „JSDH Krásná Studánka – JSDH Berthelsdorf ” ve výši 1.918,45 EUR; 

a  u k l á d á  

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, zajistit podpis smluvních dokumentů 
k poskytnutí dotace Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN - CZ 
k realizaci projektu „JSDH Krásná Studánka – JSDH Berthelsdorf ”. 

T: 02/2014   

 

USNESENÍ Č. 17/2014 

Protokol z kontrolní akce „Kontrola realizace díla MŠ Věkova“ 

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

předložený protokol z kontroly realizace díla MŠ Věkova. 

 

USNESENÍ Č. 18/2014 

Protokol z kontrolní akce „Kontrola financování akce Rekonstrukce Soukenného  

náměstí“ 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

předložený protokol z kontroly financování akce Rekonstrukce Soukenného náměstí. 

 

USNESENÍ Č. 19/2014 

Protokol z kontrolní akce „Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru 
z pohledu zákona o veřejných zakázkách“ 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu zákona 
o veřejných zakázkách. 

 

USNESENÍ Č. 20/2014 

Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“                                     

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. zařazení projektů: 
- „Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě“, předkladatel Zoologická zahrada Liberec, 

příspěvková organizace 
- „Rozšiřte si obzory s metodou Montessori“, předkladatel Česko-anglická montessori mateřská 

škola Život hrou, s.r.o. 
na indikativní seznam IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
 
2. aktualizaci indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ (projekty směřující do 

tematických operačních programů) dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního seznamu 
IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ poskytovateli dotace.  
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USNESENÍ Č. 21/2014 

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

Zastupitelstvo města po projednání  

p o v ě ř u j e  

Kamila Jana Svobodu, náměstka primátorky, zastupováním obce na jednání valné hromady 
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. (IČ 27283933, se sídlem Liberec I – Staré Město, 
Husova 10, PSČ 460 63), která se koná dne 14. 2. 2014 ve 13.00 hodin v sídle notářky JUDr. 
Marcely Fianové na adrese v Liberci IV, Revoluční 123/17. 

USNESENÍ Č. 22/2014  

Volba nové členky Výboru pro rozvoj a územní plánování  

Zastupitelstvo města po projednání 

v o l í  

paní Pavlu Haidlovou do funkce členky Výboru pro rozvoj a územní plánování  

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nové členky Výboru pro rozvoj 
a územní plánování.  

T: neprodleně 
 

Další postup regulace hazardu na území města 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 23/2014 

Zpráva k problematice sociálně vyloučených lokalit: problematika ubytoven 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou Zprávu k problematice sociálně vyloučených lokalit: problematika ubytoven. 
 
 
 
         
Přílohy: k usn. č. 13/2014 
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V Liberci dne 6. února 2014 

 

 

 

 
 

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



ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC  

PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Tyto  zásady  stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace  z rozpočtu  statutárního 

města  Liberec  (dále  jen  „SML“)  k financování  nezbytných  výdajů  souvisejících 

s poskytováním služeb v sociální oblasti.  

1.2. Dotace je poskytována SML mimo jiné v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, zákonem  č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem  č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 

pravidlech  územních  rozpočtů  a  dalších  souvisejících  právních  předpisů  a  norem,  vždy 

v platném znění.  

1.3. Dotací  lze podpořit  služby  v sociální oblasti,  které  jsou poskytovány  v regionu  Liberec  a 

pro občany Liberce, kteří službu využívají na jiném území.   

1.4. Předložením žádosti o dotaci nevzniká žadateli právní nárok na dotaci. 

1.5. Žadatelem o dotaci může být poskytovatel služeb v sociální oblasti: 

1.5.1  Spolky  (dříve  občanská  sdružení  podle  zákona  č.  83/1999  Sb.,  o  sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů)    

1.5.1.  Právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 

postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů, 

1.5.2.  Obecně  prospěšná  společnost  podle  zákona  č.  248/1995  Sb.,  o  obecně 

prospěšných  společnostech  a  o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve  znění 

pozdějších předpisů, 

1.5.3.  Právnická  osoba  –  poskytovatel  sociálních  služeb.  S výjimkou  státu,  kraje  nebo 

obce  nebo  jimi  zřizovaných  či  zakládaných  právnických  osob  poskytujících  tyto 

služby a obchodních společností. 

1.6. Dotace nebude poskytnuta žadateli, který dluží finanční prostředky SML, orgánům státní 

správy,  finančnímu  úřadu,  územním  samosprávním  celkům,  zdravotním  pojišťovnám  a 

orgánům sociálního zabezpečení. 

 

2. Poskytování dotace 

2.1. Žádosti o dotace se předkládají v době od 1. 2. do 28. 2. aktuálního kalendářního roku pro 

získání  dotace  na  pokrytí  nákladů  roku  aktuálního.  Žádosti  se  předkládají  na  formuláři, 

který je k dispozici na SML a jeho webových stránkách.  

2.2. Výzvu na předkládání žádostí o dotace vyhlásí SML na základě podnětu (návrhu) ŘPS KP, 

která stanoví priority komunitního plánování, a to nejpozději do 31. 1. daného roku. 

Příloha k usnesení č. 13/2014



2.3. V odůvodněných  případech  lze  výjimečně  o  dotaci  požádat  v průběhu  roku  s použitím 

dotace  v témže  roce. O udělení  výjimky  rozhoduje  Řídící pracovní  skupina  komunitního 

plánování (dále jen „ŘPS KP“). 

2.4. V případě, že organizace žádá o dotaci na více služeb, podá na každou službu samostatnou 

žádost. 

2.5. SML ověří formální náležitosti předložené žádosti. V případě, že žádost nesplňuje formální 

náležitosti,  bude  po  projednání  v ŘPS  KP  vyřazena  a  žadatel  bude  o  jejím  vyřazení 

informován. 

2.6. ŘPS  KP  ověří  opodstatněnost  žádosti  se  zaměřením  na  nákladovost  a  efektivitu  služby, 

potřebnost  služby  na  území  města  Liberce,  věrohodnost  uvedených  údajů,  zákonem 

předepsanou registraci právnické osoby, předmět její činnosti apod.  

2.7. ŘPS KP žádosti posoudí a vyhodnocení jednotlivých žádostí musí být zpracováno do 30. 4. 

daného roku.  

2.8. Návrh  na  poskytnutí  dotace  pro  jednotlivé  žadatele  předloží  Radě  města  Liberec 

k odsouhlasení  a  následně  Zastupitelstvu  města  Liberec  ke  schválení  na  květnovém 

zasedání. 

2.9. SML uzavře s žadateli smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva definuje podmínky  čerpání 

dotace  v souladu  s těmito  zásadami a  stanovuje  termín  výplaty dotace,  zpravidla do 30 

dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

3. Použití dotace  

3.1. Dotaci  lze  čerpat  pouze  do  výše  a  k účelu  sjednanému  ve  smlouvě  schválené 

zastupitelstvem.    Dotace  je  poskytována  pouze  na  úhradu  nezbytných  uznatelných 

nákladů  vynaložených  v přímé  souvislosti  s realizací  služby  v sociální oblasti, na níž byla 

dotace poskytnuta. Z dotace lze hradit pouze náklady, které prokazatelně vznikly od 1. 1. 

do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta. 

3.2. Příjemce  dotace  je  povinen  využít  finanční  prostředky  s péčí  řádného  hospodáře 

s ohledem  na  co  nejnižší  vynaložení  prostředků  při  dodržení  odpovídající  kvality 

poskytovaných služeb. 

3.3. Z poskytnuté dotace nelze hradit (neuznatelné náklady): 

3.3.1.  Nákupy pozemků a budov.  

3.3.2.  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč 

a  provozně  technickou  funkcí  delší  než  1  rok  a  dlouhodobého  nehmotného 

majetku s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 

rok. 
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3.3.3.  Odpisy majetku, tvorbu rezerv a opravných položek. 
 

3.3.4.  Pořízení majetku formou leasingu.
 

3.3.5.  Rekonstrukce a opravy nemovitostí. 

3.3.6.  Mzdy  včetně  odvodů  sociálního  a  zdravotního  pojištění  hrazeného 

zaměstnavatelem nad  rámec  platových předpisů pro  zaměstnance  ve  veřejných 

službách  a  správě  definovaných  nařízením  vlády  č.  564/2006  Sb.,  ve  znění 

pozdějších předpisů. 

3.3.7.  Ostatní  osobní  a  sociální  náklady  nad  rámec  povinných  nákladů,  které  je 

zaměstnavatel povinen za zaměstnance hradit. 

3.3.8.  Členské příspěvky odborných společností a asociací. 

3.3.9.  Náklady na reprezentaci ve smyslu nedaňových nákladů (občerstvení, pohoštění, 

dary a obdobná plnění). 

3.3.10.  Správní a soudní poplatky, penále a pokuty, dlužné úroky. 

3.3.11.  Daň z přidané hodnoty, pokud lze uplatnit odpočet. 

3.3.12.  Zahraniční pracovní cesty. 

3.3.13. Tuzemské cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění. 
 

3.4. Pokud  je  služba  financována  z více  státních  zdrojů  nebo  i  z více  rozpočtů  územních 

samosprávních celků, duplicitní úhrada stejného nákladu z různých zdrojů není dovolena.  

3.5. Příjemce dotace nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o 

úhradu spojenou s realizací služby v sociální oblasti, na kterou byly prostředky poskytnuty. 

3.6.  Příjemce dotace je povinen dodržet strukturu čerpání dotace ve stejném členění nákladů, 

v jakém  si  o  dotaci  zažádal  dle  skupin  nákladů  uvedených  v žádosti  (skupiny:  osobní 

náklady, materiálové náklady, energie, opravy a udržování, cestovné, ostatní služby,  jiné 

provozní  náklady).    Ve  výjimečném  a  odůvodněném  případě  může  příjemce  dotace 

požádat SML o změnu limitů čerpání dotace dle skupin nákladů uvedených v žádosti. Tuto 

žádost musí předložit do 30. 9. příslušného roku, kdy je dotace čerpána a její oprávněnost 

posoudí ŘPS KP.  

3.7. Příjemce  dotace  je  povinen  vést  přehledné  účetnictví  a  odděleně  sledovat  čerpání 

poskytnuté dotace tak, aby z účetní sestavy byla  jednoznačně zřetelná a kontrolovatelná 

výše  poskytnuté  dotace  a  výše  jejího  čerpání  v daném  účetním  období,  včetně 

dokladového členění (např. výsledovka služby, dotace, dokladově). 

3.8. Příjemce  dotace  je  povinen  uvést  na  originály  účetních  dokladů  či  písemnostech 

souvisejících, informaci o tom, jaká část nákladů byla kryta z poskytnuté dotace SML. Tyto 

písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní doklad.  
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4. Finanční vypořádání dotace 

4.1. Příjemce dotace  je povinen nejpozději do 15. 2. následujícího roku, ve kterém  je dotace 

poskytnuta, provést vyúčtování dotace na předepsaném  formuláři a nedočerpanou  část 

dotace vrátit na účet  statutárního města Liberec nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 

bylo předloženo vyúčtování dotace poskytovateli. 

4.2. Současně  s vyúčtováním  předloží  příjemce  dotace  nejpozději  do  15.  2.  Zprávu  o 

poskytování služby v sociální oblasti za období, pro které byla dotace poskytnuta. Zprávu 

předloží na předepsaném formuláři. 

4.3. Přílohou  vyúčtování  je  účetní  sestava,  která  prokazuje  využití  poskytnuté  dotace  dle 

členění jednotlivých nákladových skupin a dotace, viz bod 3.7 těchto Zásad. 

4.4. SML  si  vyhrazuje  nárok  kontrolovat  použití  dotace  a  správnost  jejich  zaúčtování 

v účetnictví  příjemce  dotace.  Příjemce  dotace  je  povinen  předložit  pověřeným 

pracovníkům SML originály účetních dokladů ke kontrole. 

4.5. Pokud  příjemce  dotace  nepředloží  řádně  a  v termínu  doklady  dle  bodu  4.2,  4.3,  a  4.4 

těchto  Zásad,  případně  nevrátí‐li  nevyčerpanou  dotaci  dle  bodu  4.1  těchto  Zásad,  je 

povinen  zaplatit  SML  smluvní  pokutu  ve  výši  0,05%  denně  z výše  poskytnuté  dotace. 

V případě, že příjemce neprovede vyúčtování ani přes obdrženou urgenci, nebude sankce 

ve smlouvě automaticky poskytnuta žádná finanční dotace z rozpočtu Statutárního města 

Liberec ani z  jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních  let. Sankce se 

dále řídí podmínkami ve smlouvě.  

5. Ostatní ustanovení 

5.1. Příjemce dotace se zavazuje, že při poskytování služby v sociální oblasti bude prezentovat 

finanční podporu SML v médiích, na svých propagačních materiálech a na svých webových 

stránkách.  
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