STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 2. 2011
Bod pořadu jednání:

Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu
Statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2011

Zpracovala:

Ing. Jitka Strasserová, tajemnice správní rady kulturního fondu

odbor, oddělení:

odbor školství, kultury a sportu, oddělení kultury a sportu

telefon:

48 524 3381

Schválil: vedoucí oddělení

Ing. Jitka Strasserová

vedoucí odboru
Projednáno:

Mgr. Pavel Kalous
ve 2. mimořádné RM dne 14.2.2011

Poznámka:
Předkládá:

Mgr. Jan Korytář v. r.
primátor města
Ladislav Dušek, předseda správní rady

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2011 v celkové výši 800.000 Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1,
a ukládá

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora,
a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. kola poskytnutých dotací z kulturního fondu v roce
2011 s usnesením Zastupitelstva města Liberec,
T: neprodleně
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec
včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli.
T: červen 2011
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Důvodová zpráva
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 32/00 ze dne 28.3.2000 byl zřízen kulturní fond
(KF) jako trvalý účelový fond města Liberce. Finanční prostředky KF na rok 2011 byly
ve výši 1.890.000 Kč schváleny usnesením ZM č. 238/10 ze dne 22.12.2010.
Statutární město Liberec vyhlásilo v lednu 2011 první kolo dotací z kulturního fondu na
akce zahájené v období od 1. února 2011 do 31. července 2011 s termínem uzávěrky příjmu
žádostí 31. ledna 2011 do 17:00 hodin. Všechny žádosti byly odevzdány na předepsaných
formulářích, jedna žádost byla podána po termínu uzávěrky, tj. 1. února 2011.
Do termínu uzávěrky bylo podáno celkem 84 žádostí od 61 žadatelů. Požadavky žadatelů
o dotace z kulturního fondu činily celkem 3.464.933 Kč (příloha č. 1).
Správní rada kulturního fondu na svém jednání posuzovala žádosti o dotace z kulturního
fondu v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních
pravidel (příloha č. 2).
Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace
Správní rada o každé žádosti hlasovala jednotlivě, 26 žádostem nebyla navržena žádná dotace,
z toho některým žadatelům bude doporučeno obrátit se na jiný účelově zaměřený fond (fond
pro podporu a rozvoj vzdělávání, fond sociální oblasti, apod.)
Žádosti, kterým byla přidělena dotace
• 57 žádostem správní rada navrhla a odhlasovala dotaci ve výši uvedené v tabulce.
Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 1. vyhlášené kolo v roce 2011 v celkové výši 800.000,- Kč. Takto byly projednány v Radě města
Liberec dne 14.2.2011 a doporučeny Zastupitelstvu města Liberec ke schválení (příloha č. 1).
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně
vyrozuměni o výši přidělené dotace či nepřidělení žádné dotace.

Přílohy
č. 1 – Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 1. kolo 2011
č. 2 – Základní pravidla pro přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec
č. 3 – Zápis č. 1/2011 z jednání Správní rady kulturního fondu dne 10. února 2011
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Příloha č. 1

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 1. kolo roku 2011
na akce zahájené v období od 1. února 2011 do 31. července 2011
(příjem žádostí do 31. ledna 2011 do 17:00 hodin)

Č.

Žadatel

Název akce

1

Karel Čtveráček Fotoarchiv města Liberce

Ročenka liberecké
architektury 06/2010

2

Ilona Dostálová

Návrat zapomenutých
obilovin - kuchařka "Vaříme
bez lepku a mléka"

3

Kalendář Liberecka spol. s. časopis "V" - 1. číslo, 10.
r. o.
ročník (jaro 2011)

4
5
6
7

Redernové - vydání
PhDr. Milan Svoboda, Ph.
monografie k regionální
D.
historii
Spolek pro vlastivědnou
Programové kalendáře
práci v Liberci a okolí
Jaroslava Vaňová
Vydání knihy XII zastavení
Liberecké zajímavosti, kniha
Petr Polda - Nakladatelství
druhá

8

Vydání publikace J. Zemana
Květa Vinklátová,
"Liberec, architektonický a
Nakladatelství KNIHY 555
urbanistický vývoj od roku
Liberec
1352"

9

Boveraclub, občanské
sdružení

10

Občanské sdružení
Eurytmie

11

Akcent Liberec, o. s.

12

Petr Svoboda

V Liberci 11. února 2011

Liberecké tramvaje soubory pohlednic na téma
historie městské dopravy
Nahrání a vydání CD
souboru BIT MAP TRIO
Realizace studiové a živé
nahrávky a následné
vytvoření profilového CD
komorního sboru Akcent
Nahrání CD

Celkové
náklady
akce
v Kč

Výše
požadované
dotace
v Kč

leden - červen 2011

210 000

50 000

20 000

únor - červen 2011

245 000

150 000

0

tisk knihy

leden - březen 2011
(vydání a distribuce
březen 2011)

220 000

30 000

0

tiskové práce

únor - duben 2011

300 000

25 000

20 000

tisk publikace

Termín akce

Navržená
dotace

Účel dotace

v Kč
tisk ročenky

březen - duben 2011
(tisk)
červenec 2011

5 000

5 000

5 000

61 403

25 000

10 000

zhotovení (tisk) programových kalendářů na 2. - 4.
čtvrtletí 2011
tisk a vazba

únor - červen 2011

180 000

40 000

20 000

tisk knihy

červen 2011

534 850

70 000

20 000

tisk publikace

duben 2011

37 000

18 000

15 000

tisk propagačních materiálů

únor 2011

23 000

18 000

10 000

nahrávací frekvence ve studiu, střih nahrávek,
mastering

březen - červen 2011

124 500

76 500

10 000

pronájem studia, mastering, honorář hostů, honorář
hudební režie, honorář zvukové režie, návrh
bookletu, lisování CD, tisk bookletu, poplatky OSA

únor - březen 2011

20 000

18 000

0

nahrávání v nahrávacím studiu
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Č.

13
14
15
16

17

18

Žadatel

Název akce

Tomáš Prokop - hudební
skupina EXIL 51

hudební CD skupiny EXIL
51
Natočení CD Big Band
Marek Ottl
Liberec
Hudební CD libereckého
Jonáš Červinka
rappera a básníka Lipa
Příprava nového CD skupiny
Michal Kadlec
Jarret
Zpěvník a DVD cyklu "A Rada rodičů při ZŠ Aloisina
písmenko pro tebe"
výšina, pěvecký sbor
libereckého skladatele
Výšinka
Jaroslava Koutského
Rada rodičů při ZŠ Aloisina
výšina, pěvecký sbor
Jarní koncert sboru Výšinka
Výšinka

Celkové
náklady
akce
v Kč

Výše
požadované
dotace
v Kč

duben - květen 2011

40 000

30 000

10 000

zvukový záznam CD

1.4. - 31.5.2011

80 000

50 000

10 000

pronájem studia, mastering, lisování, tisk

březen - květen 2011

60 000

45 000

10 000

únor - červen 2011

98 000

38 000

10 000

leden - červen 2011

74 000

0

0

duben 2011

87 000

65 000

17 000

únor - červenec 2011
(koncert červen 2011)

93 000

49 000

0

4.4. - 10.4.2011

420 000

150 000

60 000

doprovodný hudební program, propagační
materiály, pronájem sálů - promítání + doprovodný
program, půjčovné filmů (sublicence)

Termín akce

Navržená
dotace

Účel dotace

v Kč

lisování CD, tvorba a grafická úprava bookletu,
pronájem studia a hudební produkce desky
pronájem Experimentálního studia, zvukař
(natáčení dema), hudební režisér
požádat fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

pronájem koncertního sálu v Liberci

19

Rada rodičů při ZŠ Aloisina
výšina, flétnové soubory
Liberečtí hudební skladatelé
Notičky a Osminky

20

Filmový klub Liberec

Febiofest 2011 v Liberci

21

Filmový klub Liberec

Dětská TV na Veletrhu
dětské knihy v Liberci 2011

7. - 9.4.2011

61 000

40 200

15 000

honoráře lektorům, propagace, pronájem kamery s
příslušenstvím, pronájem střihového PC, pronájem
světelného parku a BlueBox, pronáje projektoru

22

Mgr. Ivana Vykypělová

Doprovodné aktivity na
Veletrhu dětské knihy 2011

7. - 9.4.2011

305 000

85 000

65 000

výtvarný materiál, instalační materiál (včetně
nástrojů a nářadí), metodický materiál (knihy), folie
na polep interiéru, barvy

23

Klub přátel výtvarného
umění - pobočka Liberec

1.4 - 30.6.2011

8 000

5 000

5 000

honoráře lektorů, propagační materiály a pozvánky
na pořady, pronájem sálu a techniky

13. - 14.5.2011

160 000

45 000

25 000

duben 2011

60 000

52 000

20 000

12.2.2011

44 000

11 000

11 000

24
25
26

Klub kouzel Liberec
Unie českých pěveckých
sborů
MŠ Korálek Liberec

V Liberci 11. února 2011

Kulturně vzdělávací pořady
v Experimentálním studiu v
Liberci
Ještědský krystal
Vítání jara 2011
Liberecká Mateřinka 2011

přeřadit do 2. kola KF

pronájem kulturního zařízení, propagace
tisk plakátů, diplomů a programů, pronájem
koncertních prostor, ozvučení koncertu
pronájem sálu, technické zajištění
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27

28
29
30
31
32
33

34

35

36
37
38
39

40

Žadatel

Krajská vědecká knihovna
v Liberci
Krajská vědecká knihovna
v Liberci
Krajská vědecká knihovna
v Liberci
Krajská vědecká knihovna
v Liberci

Celkové
náklady
akce
v Kč

Výše
požadované
dotace
v Kč

1. února - 31. července
2011

5 000

5 000

5 000

honoráře přednášejícím

1. února - 30. dubna
2011

3 000

3 000

3 000

honoráře přednášejícím

únor - červen 2011

6 500

6 500

2 000

honoráře přednášejícím

březen 2011

3 000

3 000

3 000

lektorské honoráře

březen - červen 2011

16 000

10 000

8 000

cena 4 představení

duben 2011

13 000

13 000

6 000

cena 2 představení

7. - 9. dubna 2011

12 000

12 000

10 000

lektorské honoráře

20.4.2011

6 000

3 500

3 000

pozvánky, plakáty, hudební doprovod, propagace v
tisku

19.4.2011

237 753

57 753

0

21. března - 11. dubna
2011

202 000

80 000

25 000

honoráře, pronájmy, propagace

20. - 21.5.2011

26 500

17 000

12 000

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

7. ruprechtický dětský den

29.5.2011

19 500

18 000

8 000

tisk a výlep plakátů, loutkové divadlo

7. ruprechtické velikonoční
trhy

24.4.2011

6 000

4 500

4 000

tisk a výlep plakátů

únor - březen 2011

20 700

15 000

0

Název akce
Památky kolem nás - cyklus
přednášek ve spolupráci s
Národním památkovým
ústavem
cyklus pořadů "O Jizerských
horách"
Děti 21. století a lidové
tradice
Besedy se spisovatelkou
Petrou Braunovou

Krajská vědecká knihovna Z pohádky do pohádky aneb
v Liberci
hraní i čtení pro nejmenší
Krajská vědecká knihovna
LiStOVáNí
v Liberci
Projekt "Setkání s autory" Krajská vědecká knihovna
doprovodná akce Veletrhu
v Liberci
dětské knihy
Junák - svaz skautů a
Lampiónová plavba na
skautek, přístav FLOTILA
přehradě
Liberec
Mezinárodní asociace
Koncert Sdruženého Divadla
partnerství a spolupráce
- Soubor písní a tanců
migrantů (MAPaSM)
kozáků "Bagatica - Volnaja
Směna GSM s. r. o.
Stanica" (Liberec)
Dny francouzské kultury
Alliance Française Liberec
2011
Spolek ruprechtických
sousedů
Spolek ruprechtických
sousedů
Spolek ruprechtických
sousedů
Dům dětí a mládeže
Větrník Liberec, přísp.
organizace (sankce dle
základních pravidel bod
10)

V Liberci 11. února 2011

8. ruprechtický rockový
festival

Dětská recitace - oblastní
kolo

Termín akce

Navržená
dotace

Účel dotace

v Kč

nájemné sálu

odměny pro členy odborné poroty, odměny
recitátorům (80 dětí), kniha pro postupující
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41

42

43

Žadatel
Dům dětí a mládeže
Větrník Liberec, přísp.
organizace (sankce dle
základních pravidel bod
10)
Dům dětí a mládeže
Větrník Liberec, přísp.
organizace (sankce dle
základních pravidel bod
10)
Dům dětí a mládeže
Větrník Liberec, přísp.
organizace (sankce dle
základních pravidel bod
10)

Název akce

Dětská scéna - oblastní kolo
2011

Soutěž v Ekotvorbě

Masopustní rej s
pochováním basy

Termín akce

Celkové
náklady
akce
v Kč

Výše
požadované
dotace
v Kč

Navržená
dotace
v Kč

leden - březen 2011
(postupová přehlídka
3.3.2011)

35 480

32 000

0

lektorné pro čtyřčlenou porotu, diplomy, věcné ceny
pro tři vítězné soubory (knihy), květiny pro porotce,
drobné dárky a sladkosti pro všechny soutěžící,
pronájem Malého divadla, propagace

únor - květen 2011

3 000

3 000

0

odměny

8.3.2011

8 000

6 000

0

materiál na výrobu basy a masek participující ZŠ,
nájem vozu s koněm

44

Karel Novotný

Příběhy Jizerský hor

21.3.2011

33 000

23 500

10 000

45

Karel Novotný

divadlo Sklep - Besídka
2011

18.5.2011

94 500

26 500

0

46

Náboženská obec Církve
československé husitské v Doteky - plochy poznání
Liberci

duben - červen 2011

34 600

20 000

10 000

47

Mgr. Zdeněk Rakušan

Svatozdislavský benefiční
podvečer

48

Petr Jirsák
Jizersko-ještědský horský
spolek

Frozenfest
Slavnosti slunovratu na
Martinské stěně

49
50

Občanské sdružení Carola Jarní zpívání a muzicírování

51

Movie s. r. o.

Lidice hudební - Liberec

52

YAFA - YoungAndFresh
(Asses) Association o. s.

Galerie YAFA (ve spolupráci
s Divadlem F. X. Šaldy v
Liberci)

V Liberci 11. února 2011

Účel dotace

honoráře (Ryvola, Helšus, Stránský, Sýkora, Zlaté
holky, bratři Pikousové, moderátor), pronájem sálu,
výlep plakátů
pronájem sálu a zahrady, pronájem židlí, pronájem
pódia a stanu, výlep plakátů
honoráře (autorské a účinkující)
tisk plakátů, propagačních letáků a programů,
poskytnutí prostor, výlep plakátů, propagace v
Kalendáři Liberecka - AKCE NENÍ NA ÚZEMÍ
MĚSTA LIBEREC
zvuková technika, pronájem zahrady

1. května 2011

28 280

20 280

0

4.2.2011

64 000

44 000

10 000

18.6.2011

26 000

21 000

0

přeřadit do 2. kola KF

12.6.2011

64 000

52 500

0

přeřadit do 2. kola KF

červen 2011

316 700

80 000

10 000

pronájem prostor (koncertní sál, hudební klub),
pronájem techniky (zvuková technika), propagace
V Liberci

únor - červenec 2011

17 000

12 000

0

materiál na výstavbu výstavního panelu, instalace
výstavního panelu, propagace a náklady spojené s
vernisážemi výstav, cestovní náklady
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Žadatel

Název akce
Fotografický projekt Madony (pracovní název) se
zaměřením na
znevýhodněné ženy
Co je staré, není do sběru módní přehlídka

Celkové
náklady
akce
v Kč

Výše
požadované
dotace
v Kč

8 000

6 000

2 000

pronájem ateliéru, realizace výstavy (tisk a
adjustace fotografií)

duben - květen 2011

114 500

35 000

10 000

grafický návrh, propagace, scénografie (návrh
scény), scénografická realizace

7. - 20.3.2011

150 000

50 000

20 000

zajištění promítacích práv, pronájem realizačních
prostor, pronájem video a audio techniky

únor - červenec 2011

54 000

35 000

20 000

tisk a výlep plakátů, zvuk

13.3.2011

90 000

53 000

15 000

pronájem realizačních prostor

21.6.2011

70 000

50 000

20 000

únor - květen 2011

90 000

70 000

20 000

Termín akce

Účel dotace

v Kč

53

Roman Dobeš

54

Jaroslava Kašparová

55

Člověk v tísni, o. p. s.

"Jeden svět 2011" - festival
dokumentárních filmů o
lidských právech v Liberci

56

Štěpánka Prýmková

Space4Music

57

Občanské sdružení
S(C)HODY

Létající divadlo na
kolečkách - repríza
divadelního představení
Namaluj mi beránka, koncert
The Tap Tap - benefiční
divadelní představení a
koncert ve prospěch Obč.
sdružení S(C)HODY a
Hospicového hnutí sv.
Zdislavy

58

Mgr. Štěpánka Kašparová - Svátek hudby 2011 - 8.
Kulturní agentura ŠtěK
ročník

59

Mgr. Štěpánka Kašparová - Worldexperiment - 11.
Kulturní agentura ŠtěK
cyklus

60

Sdružení Amos o. s.

Festival nápadů "Vyrábíme
radost"

25.6.2011

94 500

62 500

10 000

61

Rodinné centrum Žirafa

Velikonoční jarmark

23.4.2011

43 000

22 000

10 000

62

Folklórní soubor Jizera

25 let folklórního souboru
Jizera

leden - červen 2011;
výroční vystoupení
červen 2011

69 000

40 000

20 000

V Liberci 11. února 2011

únor - březen 2011

Navržená
dotace

výlep plakátů, distribuce letáků; technické
zabezpečení - elektr. zabezpečení, pronájmy zvuku
a světel, obsluha; honoráře účinkujícím
technické zabezpečení, pronájem zvukového a
osvětlovacího zařízení v exteriéru; honoráře
účinkujícím
pronájem prostor a zahradního areálu pro festival;
pronájem stanů a zahradního nábytku; pronájem
zvukové a osvětlovací techniky
výroba a tisk letáků a plakátů; distribuce letáků;
výlep plakátů; celodenní pronájem zahrady;
pronájem ozvučení a aparatury
tisk a výlep plakátů, pronájem Malého divadla,
ozvučení představení, multimédia v představení
(videoprojekce)
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Žadatel

Název akce

Celkové
náklady
akce
v Kč

Výše
požadované
dotace
v Kč

1.5.2011

65 000

35 000

15 000

propagační materiály, pronájem pódia na hlavní
scéně, ozvučení hlavní a vedlejší scény, pronájem
alegorického vozu, honoráře účinkujícím

Termín akce

Navržená
dotace

Účel dotace

v Kč

63

Vít Suchomel

Majáles 2011

64

Plochá dráha v AČR

Dětský den jako nástroj
zábavy

červen - červenec 2011

21 200

17 700

10 000

9x asistence - handicap (pomocník), propagace plakáty, pomůcky pro vytýčení tratí, zdravotní
zabezpečení, úklid

65

Country & Western Club
Liberec

Hudební festival GODY
2011

12.6.2011

108 000

47 000

20 000

pronájem prostor, ozvučení akce, program,

66

Tom Live Centrum s. r. o.

Floor Fest 2011

8. - 10. 7. 2011

200 000

100 000

0

67

Severočeský Metropol a. s.

Podpora Centrum Babylonu
Liberec

1.3.2011 - 31.12.2011

399 750

200 000

0

68

Severočeský Metropol a. s.

Vánoční a novoroční příloha
2011

prosinec 2011

148 600

148 600

0

prezentace v prosinci 2011 (2. a 16.12.2011 formát
A3), podpora projektu na internetovém portále

69

Severočeský Metropol a. s.

Podpora zoologické a
botanické zahrady Liberec

1.3.2011 - 31.8.2011

430 000

180 000

0

distribuce 20 000 novin, redakční články a inzerce,
internetová podpora

27. - 28.5.2011

178 500

30 000

0

hlavní pódium, ozvučení, pronájem stanů,
propagace, pronájem vybavení

28.5.2011

42 000

19 000

10 000

Cesta ven
Duhová bouře 2011 - 21.
festival Hudební mládeže
ČR v Liberci

1.2. - 31.7.2011

27 000

14 000

0

1. - 5.6.2011

439 000

95 000

20 000

honoráře, pronájem festivalových prostor, progace

Gospelový workshop

10. - 12.6.2011

61 000

27 000

0

propagace, výroba a tisk zpěvníků, pronájem sálu /
prostoru

únor - červen 2011

70 000

45 000

10 000

květen a červen 2011

27 000

10 000

0

27.4.2011

84 000

67 000

15 000

3. - 5.5.2011

49 500

24 000

0

70

71
72

Rada dětí a mládeže
Libereckého kraje, o. s.
(sankce dle základních
pravidel bod 10)
Rosex - volné liberecké
vokální sdružení o. s.
Sdružení TULIPAN

73

Klub Hudební mládeže
Liberec

74

Centrum Generace, o. s.

75
76
77
78

Kulturní služby Liberec s. r.
o.
Kulturní služby Liberec s. r.
o.
Kulturní služby Liberec s. r.
o.
Kulturní služby Liberec s. r.
o.

V Liberci 11. února 2011

Bambiriáda 2011

Stabat Mater

Taneční odpoledne
Indiánská odpoledne v
Lidových sadech - 4 akce
Z pohádky do pohádky aneb
Pálení čarodějnic
Tvé tělo, tvůj hrad

požádán o upřesnění rozpočtu před jednáním
správní rady, neupřesnil
distribuce 20 000 letáků, redakční články a inzerce,
internetová podpora

honorář hostů a muzikantů, notový materiál, tisk
plakátů, pronájem kostela, propagace
obrátit se na fond se sociálním zaměřením

zajištění programu (honoráře), ozvučení
honoráře, drobný materiál
zajištění programu
požádat fond pro podporu a rozvoj vzdělávání
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Žadatel

Č.

Název akce

Zpívající triangl 2011 společné koncerty tří
špičkových dětských sborů
libereckého Severáčku,
šumperských Motýlů a Coro
Calicantus (Švýcarsko)

79

Kruh přátel Severáčku

80

Kruh přátel Severáčku

81

Občanské sdružení Náš
kraj

Jarní koncerty Severáčku
2011
Nedělní pohádková
odpoledne

82

Občanské sdružení Náš
kraj

Kulturní a vzdělávací pořady
v Knihkupectví Fryč

83

Česká tábornická unie Osada Jizerka - Ochránci
Jizerských hor

Porta - Severočeské kolo

Žádosti doručené po datu uzávěrky, SML doručeno 1.2.2011
Večer s irskou kulturou,
84 Divokej Ir, taneční skupina
hudbou a tancem

Celkové
náklady
akce
v Kč

Výše
požadované
dotace
v Kč

23. - 29.4.2011

48 000

27 000

4 000

27.3.2011

91 400

50 900

25 000

duben - květen 2011

35 500

23 500

7 000

únor - červenec 2011

121 000

52 000

0

16.4.2011

78 000

15 000

0

4.3.2011

70 700

34 000

vyřazeno

8 430 416

3 464 933

800 000

Termín akce

CELKEM
Náklady projektů
Požadavky na dotaci z KF
Počet žádostí v termínu
Počet žádostí po uzávěrce
Počet žadatelů

8 430 416 Kč
3 464 933 Kč
83
1
61

Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2011

1 890 000 Kč

V Liberci 11. února 2011

Navržená
dotace

Účel dotace

v Kč

Návrh Správní rady kulturního
fondu SML na rozdělení dotací v 1.
kole 2011

plakáty (tisk a výlep), programy

plakáty (tisk a výlep), programy, doprava
praktikáblů, pronájem Divadla F. X. Šaldy
honoráře účinkujících, propagační materiály
(plakáty, letáky)
honorář moderujících, honorář hostů, propagační
materiály (plakáty, letáky), propagace (plakátovací
plochy)
požádán o upřesnění rozpočtu před jednáním
správní rady, neupřesnil

vyřazeno z důvodu porušení základních pravidel/
termín uzávěrky

800 000 Kč
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Příloha č. 2

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC
1) Vyhlašovaná kola – minimálně 3 x do roka:
1. kolo
- pro období od 1. února do 31. července 2011 ………………………………s uzávěrkou 31. ledna 2011
2. kolo
- pro období od 1. června do 30. listopadu 2011 …………………………… s uzávěrkou 29. dubna 2011
3. kolo
- pro období od 1. října 2011 do 31. března 2012 …………………………... s uzávěrkou 31. srpna 2011

2) Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdružení, nadace.
3) Dotace na akci jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti:
•
estetická výchova především dětí a mládeže
•
mimořádné kulturní akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního
významu
•
ochrana kulturních památek (k žádosti je nutné předložit rozhodnutí odboru životního
prostředí o povolení ke stavebním pracím, udržovacím pracím atd., jehož termín je
maximálně 90 dní)
•
rozvoj amatérské a místní kultury
•
rozvoj etnické kultury a kultury národnostních menšin
4) Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně.
Dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohoštění.
5) Žádosti na předepsaném tiskopise budou přijímány na MML včetně všech na žádosti
předepsaných příloh (budova radnice, oddělení kultury a sportu).
6) Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni do 15 dnů po zasedání zastupitelstva města (bez
uvedení důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.
7) Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, ve které
bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost vynaložených
prostředků.
8) Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce popřípadě
odčerpání prostředků (viz smlouva) na oddělení kultury a sportu. Součástí vyúčtování dotace bude
i písemné hodnocení akce z pohledu pořadatele.
9) Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích
vynaložených na projekt, kopie faktur, nebo jiných dokladů faktury nahrazující 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 pokrývat a musí obsahovat
předepsané náležitosti.
10) V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky
vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců v žádném
z městských fondů.

Základní pravidla pro rok 2011

Příloha č. 3

Z á p i s č. 1/2011
z jednání Správní rady kulturního fondu (SRKF) konaného dne 10. února 2011
v budově liberecké radnice, zasedací místnosti č. 209
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:

L.Dušek, L. Slánský, PhDr. E. Koudelková, Mgr. J. Tauchman, S. Baťová,
Ing. O. Červinka, K. Klikarová
Bc. Jiří Šolc
0

1/ Pozvánka, podklady k jednání
2/ Uvítání nových členů SRKF
3/ Volba předsedy SRKF
4/ Projednání 2 žádostí příjemců dotací – Oblastní galerie Liberec, Jaroslav Fryč
5/ Projednání žádostí o dotace z kulturního fondu v 1. kole 2011
6/ Schválení základních pravidel pro rok 2011 vč. termínů uzávěrek
1/ Pozvánka, podklady k jednání
Nová správní rada, jmenovaná Zastupitelstvem města Liberec dne 27.1.2011, byla pozvána elektronicky
tajemnicí správní rady Ing. Jitkou Strasserovou ke svému prvnímu jednání dne 10.2.2011 od 16:00 hodin
do budovy radnice. Podklady k jednání byly zaslány všem členům na jejich e-mailové adresy. Správní
rada obdržela: pozvánku, jednací řád, statut kulturního fondu, základní pravidla pro poskytování dotací a
tabulku všech žadatelů o dotace v 1. kole 2011 s termínem uzávěrky 31.1.2011.
2/ Uvítání nových členů SRKF
Uvítání nových členů se ujal náměstek primátora Bc. Jiří Šolc, který má ve svém rezortu kulturní fond a
s tím spojenou povinnost předkládat materiály pro jednání rady a zastupitelstva města o rozdělení dotací
pro každé vyhlášené kolo (minimálně 3 kola v roce). Náměstek primátora byl přítomen jednání zároveň
jako host, což umožňuje čl. 3., odst. 4 Jednacího řádu správní rady kulturního fondu : „hosté jsou
přítomni zpravila jen na jednání k bodu, který se jich týká.“
3/ Volba předsedy SRKF
Vzhledem k tomu, že správní rada neměla zastupitelstvem města ze dne 27.1.2011 jmenovaného
předsedu, bylo nutné ho na prvním jednání zvolit dle statutu kulturního fondu (čl. II, odst. 4).
Před volbou předsedy se tedy všichni přítomní členové vzájemně krátce představili a potom přistoupili
k volbě předsedy SRKF veřejným hlasováním.
Správní rada zvážila optimální variantu, aby byl předsedou zvolen radní či zastupitel města.
Z tohoto návrhu vzešli 2 kandidáti na nominaci předsedy SRKF: Ing. Ondřej Červinka (zastupitel města)
a Ladislav Dušek (zastupitel města).
Ing. Ondřej Červinka navrhl dále zvážit, zda by předsedou správní rady neměl být člen, případně
předseda komise kultury. Ta totiž následně kontroluje účelné a především optimální využití poskytnutých
dotací z kulturního fondu.
Vzhledem k tomu, že Ing. Červinka není členem komise kultury, vzdal se kandidatury na předsedu
správní rady. Pan Ladislav Dušek (předseda komise kultury) přijal nominaci na předsedu správní rady.
Veřejným hlasováním pak byl pan Ladislav Dušek zvolen předsedou správní rady kulturního fondu
takto: PRO 6, PROTI 0 , ZDRŽEL SE 1.
Místopředseda volen nebyl, dle jednacího řádu SRKF je možné následující: „V nepřítomnosti předsedy
řídí zasedání Správní rady jiný člen Správní rady, kterého předseda pověřil.“
Poté zvolený předseda Ladislav Dušek začal oficiálně řídit jednání SR.
V souladu s jednacím řádem dal předseda návrh, aby se mohl náměstek primátora Bc. Jiří Šolc
zúčastňovat jako host každého jednání správní rady kulturního fondu.
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Příloha č. 3
Tento návrh byl členy správní rady kulturního fondu odhlasován PRO - všemi přítomnými.
4/ Projednání 2 žádostí příjemců dotací – Oblastní galerie Liberec a Jaroslav Fryče
Správní rada kulturního fondu projednala před rozdělováním dotací dvě níže uvedené písemné žádosti.
Oddělení kultury a sportu připravuje smlouvy o poskytnutí dotací, sleduje jejich dodržování a vyúčtování.
Pokud je zjištěno, že příjemce dotace porušuje především podmínku 10) základních pravidel pro
poskytování dotací z KF, uplatňuje se tato sankce: „V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené
ve smlouvě (zejména podmínky vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu
následujících 24 měsíců v žádném z městských fondů.“
Z tohoto titulu se obrátili na správní radu prostřednictvím oddělení kultury a sportu dva příjemci dotace.
Správní rada podává návrh, jak žádosti vyřídit, radě města ke schválení.
Oblastní galerie v Liberci – obdržela dotaci 16.000 Kč na vydání katalogu k výstavě „Sběratel Anton
Rada (1864 – 1918), účelově vázanou na tisk a grafiku. Plánovaná realizace katalogu se prodloužila ze
září do prosince 2010 vzhledem k časově náročnější badatelské činnosti. Na konci roku 2010 byl katalog
vydán a zároveň předloženo vyúčtování dotace bez závad.
Správní rada odhlasovala žádosti vyhovět a prodloužit (zpětně) termín použitelnosti dotace do konce roku
2010.
Jaroslav Fryč – obdržel dotaci ve výši 15.000 Kč na pořádání „Kulturních večerů“ , účelově vázanou na
honoráře a propagaci. Vyúčtování dotace však nebylo předloženo do 60 dnů od poslední akce (tj. do
31.8.2010), a proto byl příjemce dotace na základě smluvních podmínek vyzván dopisem 16.9.2010
k vrácení poskytnuté dotace. Dotace byla neprodleně zaslána na účet SML a až poté bylo předloženo její
vyúčtování, avšak nedostatečně.
Příjemce žádá dopisem ze dne 31.1.2011 o zvážení možnosti vrácení dotace zpět na jeho účet a prominutí
sankce „neposkytnutí dotace z žádného z městských fondů po dobu 24 měsíců.“
Správní rada odhlasovala žádosti Jaroslava Fryče nevyhovět, tj. dotaci příjemci nevrátit a uplatnit sankci
o neposkytnutí dotace po dobu 24 měsíců z žádného z městských fondů.
Správní rada kulturního fondu předkládá oba návrhy Radě města Liberec ke schválení. S rozhodnutím
Rady města Liberec budou oba žadatelé neprodleně písemně seznámeni.

5/ Projednání žádostí o dotace z kulturního fondu v 1. kole 2011
Statutární město Liberec vyhlásilo v lednu 2011 první kolo dotací z kulturního fondu na akce zahájené
v období od 1. února 2011 do 31. července 2011 s termínem uzávěrky příjmu žádostí 31. ledna 2011 do
17:00 hodin. Všechny žádosti byly odevzdány na předepsaných formulářích, jedna žádost byla podána po
termínu uzávěry, tj. 1. února 2011.
Do termínu uzávěrky bylo podáno celkem 84 žádostí od 61 žadatelů. Požadavky žadatelů o dotace
z kulturního fondu činily celkem 3.544.933 Kč (příloha č. 1).
Správní rada kulturního fondu na svém jednání posuzovala žádosti o dotace z kulturního fondu
v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních pravidel (příloha
č. 2).
Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace
Správní rada o každé žádosti hlasovala jednotlivě, 26 žádostem nebyla navržena žádná dotace, z toho
některým žadatelům bude doporučeno obrátit se na jiný účelově zaměřený fond (fond pro podporu a
rozvoj vzdělávání, fond sociální oblasti, apod.) a některé žádosti budou přeřazeny do 2. kola KF – viz
tabulka žádostí – příloha č. 1.
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Příloha č. 3
Žádosti, kterým byla přidělena dotace
• 57 žádostem správní rada navrhla a odhlasovala dotaci ve výši uvedené v tabulce.
Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 1. vyhlášené kolo
v roce 2010 v celkové výši 800.000,- Kč. Takto budou Radě města Liberec předloženy k doporučení a
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení (příloha č. 1).
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně
vyrozuměni o výši přidělené dotace či nepřidělení žádné dotace.
6/ Schválení základních pravidel pro rok 2011 vč. termínů uzávěrek
Správní rada schválila termíny uzávěrek pro vyhlášená kola v roce 2011 – viz základní pravidla na rok
2011. Po projednání Radou města Liberec, budou takto poskytnuta veřejnosti prostřednictvím webových
stránek města Liberce.

Přílohy
č. 1 – Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 1. kolo 2011
č. 2 – Základní pravidla pro přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec
č. 3 – Žádost Oblastní galerie v Liberci ze dne 7. prosince 2010
č. 4 – Žádost Jaroslava Fryče ze dne 31. ledna 2011

V Liberci 10.2.2011
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová
tajemnice SRKF

Ladislav Dušek
předseda SRKF
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