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Tisková zpráva
Město mezi úspěšné žadatele rozdělovalo
dotace z účelových městských fondů
Jmenovité rozdělení dotací z rozpočtu města Liberce, které navrhly jednotlivé správní rady účelových
městských fondů, a které v minulém týdnu odsouhlasila rada města, nyní schválili i liberečtí
zastupitelé. Nejvyšší finanční podpory se jako obvykle dočkají mladí sportovci.
Dotace ze Sportovního fondu, rozdělené v aktuálním 4. a 5. kole roku 2014, se týkají hned 3 různých
oblastí. Nejvyšší částka poputuje na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže, kterou město
podpoří dotací v celkové výši 4,977.465 Kč. Tuto sumu správní rada Sportovního fondu rozdělila mezi
53 sportovních oddílů, klubů a tělovýchovných jednot pro téměř 8.000 mladých sportovců. Bylo
podpořeno 6.430 pravidelně soutěžících, 1.157 rekreačních a 220 tělesně postižených mladých
sportovců. Dalších 1,500.000 Kč pak míří na údržbu a opravu sportovišť tělovýchovných jednot a klubů.
V této oblasti uspělo dohromady 25 žádostí. Dotace pak poputují i na ostatní podporu sportu, která
spočívá např. v účasti sportovců na významných sportovních akcích konaných mimo území města
Liberce, na podporu úspěšných sportovců či na akce s nadregionálním významem. V tomto případě
vyhověla správní rada Sportovního fondu 11 žádostem, mezi které rozdělila 185.000 Kč. Ve Sportovním
fondu je pro letošní rok na základě rozhodnutí zastupitelstva k dispozici dohromady 10,000.000 Kč.
Dotace jsou rozdělovány na základě usnesení zastupitelstva.
„Těší mne, že zastupitelé podpořili návrh na přidělení dotací pro mladé sportovce. Podpora sportování
dětí a mládeže má příznivý vliv na všestranný rozvoj osobnosti a přispívá nejen ke sportovním výkonům,
ale také ke zlepšení zdraví a sociální úrovně celé společnosti. Podporou sportu z veřejných prostředků
předcházíme negativním vlivům drog a jiných návykových látek u nejvýše rizikové skupiny, tj. dětí a
mládeže,“ řekl náměstek pro sport Jiří Rutkovský.
Více info: www.liberec.cz/dotace
Zastupitelé potvrdili rozhodnutí radních z minulého týdne a schválili konkrétní návrhy pro přidělení
dotací z Ekofondu statutárního města Liberec pro rok 2014. Na realizaci sedmi projektů uvolní město
v 2. kole výzvy 147.100 Kč. Dvěma projektům byla přidělena plná požadovaná částka, pěti projektům
poměrná požadovaná částka a jeden projekt nebyl podpořen vůbec. Z celkového počtu osmi projektů
tak bylo podpořeno sedm.
Celkové náklady na všech 8 přihlášených projektů činí 486.180 Kč a výše požadované dotace dosahuje
částky 363.900 Kč. V rámci druhého kola bylo však možné z Ekofondu rozdělit 180.000 Kč. Z toho
vyplývá, že ani v tomto kole výzvy nebude vyčerpána celá částka určená k rozdělení. Zbylých 32.900 Kč
bude ponecháno na samostatném účtu Ekofondu SML jako rezerva pro rok následující.

Podpořeny byly projekt Ekologická zahrada ZŠ Lesní, Údržba naučné stezky Bukovec – Jizerka –
Rašeliniště Jizerky, Ekovýchovné akce na Jizerce, Třídění odpadu na ZŠ Švermova, Revitalizace
hasičského hřiště, Hanychovská jeskyně a její tajemství 2014 a Obnova historického stavu krajiny v
Kateřinkách V.
Finanční podpory od města se dočká po opětovném projednání také nezisková organizace Sdružení
TULIPAN. Pro své dva projekty „Zrcadlo 2“ a „Vzdělávejme se k úspěchu“ získá z Fondu pro podporu a
rozvoj vzdělávání SML celkem 44.000 Kč. V rámci tohoto 1. kola roku 2014 bylo přijato celkem 44
žádostí. Většině žádostí však vyhověla správní rada fondu a poté i rada a zastupitelstvo už v březnu
letošního roku.
Na konta úspěšných žadatelů poputují i dotace z Kulturního fondu, a to v rámci 2. kola roku 2014. Jde o
celkem 270.000 Kč, které správní rada Kulturního fondu rozdělila mezi 23 žádostí. Správní rada také
byla vyzvána zastupiteli k opětovnému projednání dvou žádostí sdružení TULIPAN z 1. kola roku 2014,
které se týkaly projektů „Užívej dne“ a „Tulifest I“. V těchto případech padlo jednomyslné rozhodnutí
dotaci neposkytnout. V Kulturním fondu je v roce 2014 na základě rozhodnutí zastupitelů k dispozici
dohromady 618.300 Kč.

