STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014
Bod pořadu jednání:

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na přidělení dotace Sdružení TULIPAN v 1. kole roku 2014

Zpracoval:

Zuzana Jadrná, referentka odboru péče o občany

odbor, oddělení:

péče o občany

telefon:

48 524 3384

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru
Projednáno:

Mgr. Roman Král, vedoucí odboru péče o občany
v Radě města Liberec dne 17. 6. 2014

Poznámka:
Předkládá:

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka Statutárního města Liberec
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na
přidělení dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci
1. kola 2014 žadateli Sdružení TULIPAN v celkové výši 44.000,- Kč

a ukládá

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,

a/ zajistit seznámení žadatele o dotaci z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního
města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně

b/ zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv
mezi Statutárním městem Liberec a žadatelem
T: srpen 2014
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Důvodová zpráva
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 133/03 ze dne 21. 10. 2003 byl zřízen Fond pro
podporu a rozvoj vzdělávání SML jako trvalý účelový fond Statutárního města Liberec.
Finanční prostředky účelových fondů města na rok 2014 byly rozděleny v rámci 1. rozpočtového opatření roku 2014 usnesením ZM č. 39/2014 ze dne 27. 2. 2014, Fondu pro podporu a
rozvoj vzdělávání SML byla přidělena částka ve výši 618.300,-Kč.
Dne 6. března 2014 bylo svoláno jednání správní rady fondu k projednání doručených žádostí
o dotaci z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML s termínem uzávěrky příjmu žádostí
dne 21. února 2014 do 14.00 hodin na akce konané v období od 1. března do 30. září 2014.
Všechny žádosti byly odevzdány na předepsaných formulářích na odboru péče o občany nebo
zaslány poštou na adresu SML.
V rámci 1. kola roku 2014 bylo přijato celkem 44 žádostí. Správní rada FPRV SML na svém
jednání dne 6. března 2014 posuzovala jednotlivě každou ze 44 doručených žádostí. Návrh
Správní rady FPRV SML na přidělení dotací byl odsouhlasen Radou města Liberec
v předložené podobě usnesením č. 245/2014 ze dne 18. 3. 2014 v celkové výši 381.480,-Kč a
schválen Zastupitelstvem města Liberec usnesením č. 71/2014 dne 27. 3. 2014 avšak
s výjimkou žádostí č. 43 a 44 Sdružení TULIPAN. Obě uvedené žádosti, u nichž nebyla
navržena dotace, byly vyjmuty z hlasování a vráceny správní radě k opětovnému projednání.
Na jednání Správní rady FPRV SML dne 6. března 2014 byl původně odsouhlasen návrh na
přidělení dotace žadateli Sdružení TULIPAN - projektu Zrcadlo 2 ve výši 20.000,- Kč a projektu Vzdělávejme se k úspěchu ve výši 24.000,- Kč. Před odevzdáním materiálu do Rady
města Liberec byla na Sdružení TULIPAN uvalena sankce (neposkytnout finanční dotaci po
dobu následujících dvou kalendářních let) za porušení smluvních podmínek v Kulturním fondu SML. Správní rada proto dodatečně rozhodla o nepřidělení dotace žadateli Sdružení TULIPAN a takto bylo předloženo k odsouhlasení Radě města Liberec dne 18. 3. 2014 a následně ke schválení Zastupitelstvu města Liberec dne 27. 3. 2014. Krátce před jednáním Zastupitelstva města Liberec však byla tato sankce zrušena. Obě žádosti Sdružení TULIPAN byly
vyjmuty z hlasování Zastupitelstva města Liberec dne 27. 3. 2014 s tím, že musí být znovu
projednány ve Správní radě FPRV SML.
Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML jednohlasně odsouhlasila
návrh na přidělení dotace Sdružení TULIPAN dle svého původního rozhodnutí ze dne
6. března 2014 - projektu Zrcadlo 2 ve výši 20.000,- Kč a projektu Vzdělávejme se
k úspěchu ve výši 24.000,- Kč.
Tento návrh předkládá správní rada k odsouhlasení Radě města Liberec a následně ke schválení Zastupitelstvu města Liberec.
Po konečném schválení Zastupitelstvem města Liberec bude žadatel písemně vyrozuměn o
výši přidělené dotace a budou sepsány Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu pro podporu a
rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec.
Přílohy
1/ Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML – 1. kolo 2014 - dodatek
ze dne 27. 5. 2014
3/ Pravidla pro přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML
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Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - I. kolo 2014
DODATEK ze dne 27. 5. 2014
Žadatel
43

44

Sdružení
TULIPAN,
Sokolská 113/8,
Liberec 1
Sdružení
TULIPAN,
Sokolská 113/8,
Liberec 1

Název akce
Zrcadlo 2

Vzdělávejme se k
úspěchu

Tematické
zařazení
projektu
2/

Rozpočet
akce

Požadovaná
dotace

Úprava
požadavku
(-)

Návrh výše
příspěvku

142.000,-

28.000,-

8.000,-

20.000,-

DPP lektoři, kompenzační
pomůcky

2/

1.026.000,-

30.000,-

6.000,-

24.000,-

DPP- lektor IT a lektoři AJ a NJ,
lektorné, kurzovné

1.168.000,-

58.000,-

14.000,-

44.000,-

Specifikace využití přísp.

Celkem / Kč
Rekapitulace doručených žádostí o dotaci v 1. kole 2014:
44 žádostí bylo přijato v řádném termínu uzávěrky do 21. února 2014 a správní rada projednala těchto 44 žádostí na svém jednání dne 6. března 2014.
27 žádostem byla navržena dotace (žádosti č. 2-5, 7-11, 13, 16-19, 21-25, 28-30, 35, 38-40, 42).
14 žádostem nebyla navržena dotace (žádosti č. 1, 6, 12, 14, 15, 26, 27, 31-34, 36, 37, 41).
1 žádost č. 20 převedena k projednání do Kulturního fondu SML.
2 žádosti č. 43 a 44 byly vyjmuty z hlasování ZM dne 27. 3. 2014 – po následném projednání SR FPRV SML navržena dotace.
Schválené finanční prostředky pro rok 2014 …………….… 618.300,-Kč
Návrh na přidělení dotací v rámci 1. kola 2014…………….. 381.480,-Kč
Dodatečný návrh na přidělení dotace v rámci 1. kola 2014… 44.000,-Kč
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P íloha . 1 Statutu Fondu pro podporu a rozvoj vzd lávání Statutárního m sta Liberec.

Pravidla p id lování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj
vzd lávání Statutárního m sta Liberec
1. Žadatelem m že být
• fyzická i právnická osoba
• nestátní organizace – neziskové organizace s p sobností na území m sta Liberec
• spolek, sdružení, nadace – ob anská sdružení dle zákona . 83/1990 Sb., obecn
prosp šné spole nosti dle zákona . 248/1995 Sb.
• církevní organizace – církve, náboženské spole nosti a církevní právnické osoby
dle zákona . 3/2002 Sb.

2. Výzvy
Výzvy budou vyhlašovány minimáln 1x ro n formou „Výzev k p edkládání žádostí o
dotace“ za tímto ú elem:
• sout že a projekty
• mimo ádné vzd lávací akce na území Statutárního m sta Liberec a akce
nadregionálního významu
• mimoškolní innost
• školní asopisy + p vodní publikace
• podpora stipendist m
3. V rámci vyhlášené výzvy k p edkládání žádostí o dotace m že žadatel p edložit
maximáln t i žádosti. V každé žádosti m že žádat o dotaci na 1 akci (projekt). Pokud
je žadatel vnit n len nou organizací (nap . na oddíly, kluby, pobo ky atd.), považuje
se pro ú ely podání žádosti o dotaci každá z t chto organiza ních jednotek za
samostatného žadatele.

4. Kritéria pro posuzování žádosti:
• Žadatel nesmí mít nespln né závazky v i Statutárnímu m stu Liberec
• Kvalita p edloženého zám ru na realizaci akce i projektu
• Nezbytnost a užite nost projektu pro ob any m sta, komplexnost
• Jedine nost organizace provád jící danou innost ve m st
• Po et osob zapojených do projektu i akce, efektivnost (na osobu)
• P edložení plánu innosti organizace na daný rok, p ípadn další období
• Perspektiva další innosti
• Využití d íve poskytnutých dotací, dodržení smluvních ujednání
• Míra financování celkového rozpo tu akce ze zdroj mimo fond
• Reference o žadateli (záruka úsp šnosti a profesionality realizace projektu,
zkušenosti)
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5. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných náklad realizovaného
projektu nebo innosti. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:
• Mzdy a ostatní osobní výdaje
• Náklady (výdaje) na služební cesty
• Ob erstvení
• Dary t etím osobám (nap . kv tiny)
• Odpisy majetku
• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na budoucí možné ztráty)
• Da z p idané hodnoty (u plátc DPH), úroky, které dluží žadatel t etí osob
• Odvád né lenské i jiné p ísp vky podobného typu
6. Žádosti o poskytnutí dotací budou p ijímány na p edepsaných tiskopisech na
podateln MML nebo na Odboru pé e o ob any Statutárního m sta Liberec ve
stanoveném termínu. Žádosti se podávají zásadn p edem (p ed zahájením akce, na
kterou je dotace požadována), p ípadn i v pr b hu innosti, akce i projektu, nikoli
však po jejich ukon ení. Na každý projekt i akci musí být podána jednotlivá žádost.
Jako nedílnou sou ást žádosti žadatel p edloží kopie platných doklad o právní
subjektivit právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního rejst íku,
stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (nap . zápis o jmenování, pov ení,
plná moc), v p ípad fyzické osoby kopii platného ob anského pr kazu. Bez t chto
doklad nelze žádost za adit do výb rového ízení.
7. Na jednu akci nelze kumulovat finan ní prost edky z r zných ú elových fond m sta.
8. Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozum ni písemn do 15-ti dn od zve ejn ní
usnesení zastupitelstva m sta na webových stránkách SML (bez udání d vodu
rozhodnutí). Rozhodnutí je kone né a nelze se proti n mu odvolat.
9. P id lené dotace budou žadatel m poskytnuty na základ uzav ené smlouvy, ve které
bude p esn specifikován p edm t smlouvy, trvání smlouvy a p ísná ú elovost
vynaložených prost edk . Finan ní prost edky budou zaslány bezhotovostním
bankovním p evodem na p íslušný ú et žadatele.
10. Minimální výše spolufinancování projektu p íjemcem dotace je 20 % z p vodn
požadované ástky dotace.
11. Písemná zpráva o realizaci projektu a ádné vyú tování poskytnuté dotace musí být na
p edepsaném tiskopisu p edloženy do 60-ti dn po ukon ení erpání prost edk
(p ípadn do termínu uvedeného ve smlouv o p id lení dotace z fondu) na odbor pé e
o ob any. Projekty, které pracují pod supervizí, musí obsahovat i zprávu supervizora.
12. Pro ádné vyú tování dotace musí být doložen p ehled o skute ných p íjmech a
výdajích vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných doklad faktury
nahrazující, doklad o jejich zaplacení. P edložené doklady se musí vztahovat
k dotované akci a musí dokládat minimáln výši poskytnuté dotace a výši
spolufinancování projektu (viz. bod 10). Kopie doklad musí být itelné, nesmí se
p ekrývat a musí obsahovat p edepsané náležitosti.
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13. V p ípad zjišt ní nedostatk v p edloženém vyú tování je p íjemce dotace povinen
tyto nedostatky odstranit ve lh t ur ené poskytovatelem dotace, nejpozd ji do 10
pracovních dní po obdržení písemné výzvy.
14. V p ípad , že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouv (zejména podmínky
pro p edložení vyú tování), nebo v p ípad
uvedení nepravdivých údaj
v p edložených dokumentech, nebude žadateli poskytnuta žádná finan ní dotace
z Fondu pro podporu a rozvoj vzd lávání Statutárního m sta Liberec ani z jiného
fondu m sta po dobu následujících dvou kalendá ních let.
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