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                           Příloha č.1 
 
poř. 
číslo 

čás
t 

č.p. adresa č.jedn. vel. vým. 
(m2) 

cena 
obvyklá 
v místě i 
čase (v Kč) 

nejnižší  
podání  
(v Kč) 

1. 01 74 5. Května 
 

006 3+1 85,51 1,680.000,- 1,680.000,- 

2. 01 511 Klostermannov
a  
 

004 2+1 92,32 1,660.000,- 1,660.000,- 

3. 01 1384 Riegrova  
 

001 3+1 80,78 1,780.000,-   1,780.000,-  

4. 02 366 U Stoky 
 

002 2+1 58,42 1,020.000,- 1,020.000,- 

5. 03 37 Nám.Beneše 
 

001 3+1  129,53  1,800.000,- 1,800.000,- 

6. 03 37 Nám.Beneše 
 

006 3+1  90,73   1,100.000,- 1,100.000,- 

7. 14 792 Borový vrch 
 

019 1+1 38,90 800.000,- 800.000,- 
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Důvodová zpráva 
 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 29/00 ze dne 28. 3. 2000 byl zřízen Sportovní fond 
(SF) jako trvalý účelový fond Města Liberce.  
Finanční prostředky sportovního fondu na rok 2011 byly v navržené výši 4,500.000 Kč schvá-
leny usnesením ZM č. 238/10 ze dne 22.12.2010.  
 
Dosud byly v roce 2011 rozděleny a schváleny zastupitelstvem města finanční prostředky 
fondu pro tři vyhlášená kola takto: 
- jednorázové akce   849.700 Kč 
- úspěšná reprezentace  194.000 Kč 
- investiční akce    749.000 Kč 
Celkem           1, 792.700 Kč 
 
Správní rada sportovního fondu (dále jen SRSF) předkládá v rámci tohoto jednání rady města  
návrh na rozdělení dotací ve výši 1,801.172 Kč na pravidelnou sportovní činnost roku 2011. 
V případě odsouhlasení této částky radou města a následném schválení zastupitelstvem města 
zůstane k dispozici pro poslední  kolo sportovního fondu částka cca 900.000 Kč (na jednorá-
zové akce). 
 
Přidělení dotací na pravidelnou sportovní činnost v roce 2011– 4. kolo  
Uzávěrka pro 4. kolo 2011 byla stanovena na 15. března 2011 se zaměřením na pravidelnou 
sportovní činnost v roce 2011. Na oddělení kultury a sportu bylo doručeno celkem 64 žádostí, 
z toho 62 v řádném termínu. Žádosti č. 63 a 64 byly předloženy po termínu uzávěrky, proto se 
členové správní rady hlasováním shodli na nepřidělení dotací.  
 
Správní rada sportovního fondu se při rozdělování dotací řídila tímto bodovým hodnocením: 
SKUPINA POČET BODŮ NA OSOBU 
Junák, turistika 1 bod na osobu 
Sokol, masová tělovýchova 5 bodů na osobu 
Pravidelně soutěžící 5 bodů na osobu 
Mládež tělesně postižená 5 bodů na osobu 

 
Jednomu žadateli, Okresní radě AŠSK (Asociace Školních Sportovních Klubů České republi-
ky), který sdružuje malé sportovní kluby, byl všemi hlasy navržen příspěvek na celoroční čin-
nost ve výši 100.000 Kč, mimo bodové hodnocení uvedené v tabulce viz. výše.  
 
59 žádostí bylo posuzováno správní radou v souladu s tabulkovým hodnocením a hodnotou 
jednoho bodu á 46 Kč. SRSF předkládá k odsouhlasení Radě města Liberec návrh na přidělení 
dotací na pravidelnou sportovní činnost celkem ve výši 1,801.172 Kč. 
U dvou žadatelů shledala správní rada obsahové nedostatky žádostí, a proto navrhuje všemi 
hlasy požadované dotace neposkytnout (viz poslední tabulka přílohy č. 1). 
 
Po odsouhlasení návrhu Radou města Liberec a konečném schválení Zastupitelstvem města 
Liberec budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni o výši přidělené dotace či jejím nepřidě-
lení.  
S žadateli, jimž bude schválena konkrétní částka, bude sepsána Smlouva o poskytnutí dotace 
ze sportovního fondu.  
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Přílohy 
č. 1 - Tabulka návrhu SRSF na přidělení dotací ve 4. kole roku 2011 
č. 2 - Základní pravidla pro přidělování dotací ze Sportovního fondu Statutárního města  
         Liberec pro rok 2011 
č. 3 - Zápis č. 3/2011 z jednání správní rady konaného dne 13. dubna 2011 
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Příloha č. 1

Žadatel
Junák, 

Turistika
Sokol, 

masová TV
Pravideln ě 
sout ěžící

Tělesně 
postižená 

mládež

Dospělí a 
zdravotn ě 
postižení

Návrh 
dotace          

v Kč/bod
Počet bod ů ve skupin ě 1 5 5 5 0 46

1 A - Styl Liberec 502 115 460

2 Atletický běžecký klub ABK Liberec 50 20 11 500

3 Atletický klub AC Slovan Liberec, o.s. 271 96 62 330

4 Basketbalový klub Kondoři Liberec, o.s. 90 20 700

5 D.R.A.K., o.s. 8 12 1 840

6 DOCTRINA - sportovní klub, os. 113 25 990

7 Draci FBC Liberec, o.s. 666 315 153 180

8 FC Slovan Liberec, a.s. 279 64 170

9 Golf Club Liberec, o.s. 63 14 490

10 Gymnastika Liberec 42 22 1 12 14 950

11 Handisport Liberec 201 232 46 230

12 Jezdecký klub Liberec 47 48 10 810

13 Jezdecký klub Sever Liberec 28 1 18 1 518

14 Judoclub Liberec 126 19 28 980

15
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 
"STOPA" Liberec

81 31 3 726

16
Junák - svaz skautů a skautek ČR,přístav 
"MAJÁK" Liberec

52 16 2 392

17
Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko 
"Mustang"

70 3 220

18 Mgr. Ondrej Michal 16 3 680

19 Sbor dobrovolných hasičů Karlinky 43 39 9 890

20 SK Relax 111 33 5 106

21 SK Karate Shotokan 130 12 29 900

22 SK Jedlička Liberec 60 70 13 800

23 SK Ještědská Liberec 54 10 12 420

24 SK Klub mládeže stolního tenisu Liberec 71 4 16 330

25 SK moderní gymnastiky Liberec 56 9 12 880

26 SK VTJ Rapid Liberec 242 333 55 660

27 Slavia Liberec orienteering 39 59 8 970

28 SK Liberec Handball 106 20 24 380

29 Sport Aerobic Liberec, o.s. 192 16 44 160

30 Sportovní gymnastika Liberec 56 13 12 880

31 Sportovní klub Ještěd 177 1 40 710

32 Sportovní klub stolního tenisu Liberec 35 66 8 050

33 Sportovní plavecký klub Liberec 47 61 25 24 840

34
Sportovní základna talentované mládeže - 
radiový orientační běh 

19 52 4 370

35 Sumó klub - Sumó Liberec 16 36 3 680

36 Taneční a pohybová škola ILMA - Babylon 160 30 36 800

37 Taneční klub Koškovi 21 30 46 11 730

38 Taneční škola TAKT Liberec 81 252 65 76 590

39 TJ Sokol Liberec - Františkov 53 39 12 190

40 TJ BÍLÍ TYGŘI Liberec 271 74 62 330

41 TJ Desko Liberec 254 35 127 66 470

42 TJ Dynamo Liberec, o.s. 9 6 95 3 450

43 TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou 123 163 28 290

44 TJ Kunratická 36 83 8 280

Tabulka návrhu správní rady sportovního fondu SML na p řidělení dotací na 
pravidelnou sportovní činnost v roce 2011
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45 TJ Lokomotiva Liberec I. 252 393 1 929 148 580

46 TJ Lokomotiva Liberec III. 30 30 6 900

47 TJ Rochlice 88 95 20 240

48 TJ Sokol Liberec 1 57 178 13 110

49 TJ Slavia Liberec 1 259 12 231 62 330

50 TJ Slovan Liberec - tenis, box, turistika 90 107 20 700

51 TJ Slovan Vesec 196 171 45 080

52 TJ Spartak Liberec - Pavlovice 45 119 10 350

53 TJ Start Liberec 40 50 9 200

54 TJ Starý Harcov Liberec 31 51 7 130

55 Volejbalový klub TU Liberec 45 6 10 350

56 VSK Slavia TU Liberec, o.s. 317 277 72 910

57
Základní škola a Mateřská škola,Liberec, 
Barvířská 38/6, příspěvsková organizace

50 4 11 500

58
Základní škola, Liberec, Kaplického 354, 
příspěvková organizace

151 34 730

59 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené,p.o. 13 25 8 740

343 894 5 972 288 4 587
Okresní rada AŠSK Liberec - dotace mimo 
nastavený bodový systém 

100 000

1 801 172

Návrh správní rady na neposkytnutí dotace na pravidelnou činnost v roce 2011

1
Domov pro mentálně postižené v Liberci - 
Harcově, o.p.s.

76
0

2
Vem Camará Capoeira Liberec, o.s. - Sankce 
do roku  2012 0

3
Liberecký tenisový klub - doručeno po 
uzávěrce

66 35 259 0

4 TJ Sokol Doubí, o.s. - doručeno po uzávěrce 144 286 0
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Základní pravidla přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec 

 
1. Žadatelem může být 

• fyzická i právnická osoba  
• nestátní organizace 
• spolek, sdružení, nadace 

 
2. Vyhlašovaná kola – minimálně 5x do roka: 

 

 1. kolo – na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
  v období od 1. března 2011 do 31. srpna 2011 s uzávěrkou 31. ledna 2011 
 

2. kolo – na pravidelnou sportovní činnost 
  v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 s uzávěrkou 15. března 2011 
 

 3. kolo – na úspěšnou reprezentaci města 
  v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 s uzávěrkou 23. února 2011 
 

 4. kolo – na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací 
  v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 s uzávěrkou 1. března 2011 
 

 5. kolo – na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
  v období od 1. září 2011 do 29. února 2012 s uzávěrkou 12. května 2011 
 
3. Dotace je možné poskytnout na: 

• podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže – dotace bude poskytnuta na: 
 pronájem sportovišť a tělocvičen 
 provozní náklady 
 nákup sportovního hmotného investičního majetku a sportovního drobného hmotného 

investičního majetku 
 

• veřejné jednorázové, náborové a propagační akce – dotace bude poskytnuta na: 
 propagaci 
 pronájem sportovišť a tělocvičen 
 technické zabezpečení 
 

• podporu úspěšné reprezentace města – dotace bude poskytnuta na: 
 další sportovní činnost sportovce případně vybavení úspěšného sportovce. 
 Odměny budou poskytnuty za dosažení titulu Mistr ČR v mládežnických kategoriích, 

medailové umístění na Mistrovství Evropy juniorů eventuelně Mistrovství světa 
juniorů. 

 

• částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací – dotace bude 
poskytnuta na: 

 projekty stavebního charakteru (novou výstavbu, modernizaci apod.), na které byla 
poskytnuta dotace také z jiného veřejného zdroje 

 projekty technického a technologického charakteru 
 
Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají 
celoročně. Dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohoštění. 
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4. Žádosti na předepsaných tiskopisech budou přijímány každý pracovní den na oddělení 
kultury a  sportu nebo v podatelně budovy Magistrátu města Liberec. 

 
5. Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozumění do 15 dnů po zasedání Zastupitelstva 

města Liberec (bez udání důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti 
němu odvolat. Ti žadatelé, kterým byla přidělena dotace, jsou povinni neprodleně doručit 
na oddělení kultury a sportu kompletní podklady pro vypracování smlouvy. 

 
6. Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, 

ve které bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost 
vynaložených prostředků. 

 
7. Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce popř. 

odčerpání prostředků (viz. smlouva) na oddělení kultury a sportu. Součástí vyúčtování 
dotace bude i písemné hodnocení akce z pohledu pořadatele. Vyúčtování dotace na 
pravidelnou sportovní činnost a na podporu úspěšné reprezentace města bude 
předkládáno do 30. ledna následujícího roku. 

 
8. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích        

vynaložených na projekt, kopie faktur, nebo jiných dokladů faktury nahrazujících 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 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 

 
9. V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 

vyúčtování), nebude žadateli poskytnuta dotace po dobu následujících 24 měsíců 
z žádného z městských fondů. 

 
10. Příděl do sportovního fondu z rozpočtu města bude rozdělen tak, že z celkové částky 

budou vyčleněny finanční prostředky schválené na částečné pokrytí investičních nákladů 
sportovních organizací a zbylé prostředky budou poté rozděleny mezi pravidelnou 
sportovní činnost (50 %), úspěšnou reprezentaci města a veřejné jednorázové, náborové a 
propagační akce (50 %). 

 
11. Na částečném pokrytí investičních nákladů sportovních organizací se město spolupodílí 

maximálně do výše 300 000,- Kč s tím, že částka nepřevýší 40 % celkového rozpočtu 
finančních prostředků určených na projekt. 
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Zápis č. 3/2011 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 13. dubna 2011 
 
 
Přítomni:  R. Šotola, Ing. Vl. Vojtíšek, P. Samšiňák, M. Bošek, B. Svatošová, A. Švejdová, 
Bc. D. Vízková  
Program: 
 
Zahájení 
Po přivítání předsedou správní rady byli členové seznámeni s programem jednání správní 
rady sportovního fondu (dále jen SRSF). 
 
Přidělení dotací na pravidelnou činnost v roce 2011  
Uzávěrka pro 4. kolo 2011 byla stanovena na 15. března 2011 se zaměřením na pravidelnou 
sportovní činnost. Na oddělení kultury a sportu bylo doručeno celkem 64 žádostí, z toho 62 
v řádném termínu uzávěrky. Žádosti č. 63 a 64 byly předloženy po termínu uzávěrky, proto se 
členové správní rady shodli na hlasování o nepřidělení dotace. Žadateli Okresní radě AŠSK 
(Asociace Školních Sportovních Klubů České Republiky), která sdružuje malé sportovní 
kluby, byl jednomyslně navržen příspěvek na celoroční činnost ve výši 100.000,- Kč mimo 
rozpočet finančních prostředků na pravidelnou sportovní činnost.   
U zbývajících 60 žádostí  podali členové SRSF návrh na rozdělení dotací na pravidelnou 
sportovní činnost s následujícím bodovým hodnocením: 
 
SKUPINA POČET BODŮ NA OSOBU 
Junák, turistika 1 bod na osobu 
Sokol, masová TV 5 bodů na osobu 
Pravidelně soutěžící  5 bodů na osobu 
Mládež tělesně postižená 5 bodů na osobu  

 
Při celkovém počtu 36 982 bodů a hodnotě jednoho bodu ve výši á 46 Kč, podali členové 
SRSF návrh na celkovou částku k rozdělení ve výši 1,801.172 Kč. 
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o tomto návrhu:   pro   7 hlasů 

         proti  0 hlasů 
         zdržel se 0 hlasů 

Předložený návrh byl přijat.  
 
Členka SRSF paní Svatošová vznesla dotaz týkající se bližší specifikace pojmu „pravidelně 
soutěžící„ s návrhem, zda by bylo možné v budoucnu požadovat doložení tréninkových plánů, 
které by byly součástí předkládaných žádostí. Tento návrh bude upřesněn při úpravě 
základních pravidel pro rok 2012. 
 
V Liberci, 13. dubna 2011 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková 
tajemnice správní rady sportovního fondu                   Roman Šotola,  v. r. 
       předseda správní rady sportovního fondu 
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Žadatel Název akce

1 Romský život, o. s.
Ze života Romů - dokument 
na DVD podle předlohy 
Knížky romských povídek

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1
Roman Karpaš RK 
(Nakladatelství RK)

kniha "Soumrak 
perličkového kraje"

říjen 2011 108 000 25 000 18 000 polygrafické zpracování (tisk)

2 Milan Exner
novela "Faust letí do 
Nového světa (aneb Psí 
vejce)"

červen - červenec 2011 42 000 25 000 18 000 tisk a papír, grafické práce a skeny

3 Marek Sekyra
vydání básnické sbírky členu 
KALu (název "Úvozy")

květen - listopad 2011 
(tisk říjen 2011)

25 500 25 500 14 000 grafik - výtvarník, tisk a předtisková příprava 

4
Kalendář Liberecka spol. s 
r. o.

kniha "Koncentrační tábory"
1.3. - 30.11.2011             

(tisk listopad 2011)
168 000 40 000 18 000 tiskové práce

časopis "V"                                    
 - 2. číslo, X. ročník (červen 
2011)
 - 3. číslo, X. ročník (září 
2011)

6 Šimon Pikous 7,65 revue červen - září 2011 15 000 7 000 7 000 digitální tisk, grafická příprava

7 Egon Wiener
Kniha fejetonů a starých 
pohlednic z Liberce III.

květen - září 2011 82 000 40 000 18 000 papír, barvy, tisk

8
Česká Beseda, sdružení 
rodáků a přátel Liberecka

vydání publikace - Franta 
Patočka: 100x Liberec

červenec 2011 80 000 50 000 18 000 tisk a vazba

9 Ivana Fillová sbírka "Kamenné srdce" srpen - září 2011 25 000 20 000 14 000 tisk knihy

10 Fenomén Ještěd s. r. o.
publikace "Už nejdu do 
Ještědu"

červen - listopad 2011 480 000 100 000 18 000
nákup služeb - grafika, sazba, retuše, zlom, 
překlady, tisk

11
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. org.

kniha "Jizerské květy" duben - listopad 2011 170 000 30 000 18 000 tisk a vazba

12 Petr Svoboda nahrání CD červen - červenec 2011 17 000 16 000 0 nahrávání

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 2. kolo roku 2011                                                
na akce zahájené v období od 1. června 2011 do 30. listopadu 2011

(příjem žádostí do 29. dubna 2011 do 14:00 hodin)

Žádost o prodloužení termínu pro p ředložení DVD
3. kolo 2009  - dotace 16.000 Kč na 1. část projektu (období říjen 2009 - březen 2010) - vyúčtování v pořádku                                                                  
1. kolo 2010  - dotace 9.000 Kč na 2. část projektu (období únor - červenec 2010) - vyúčtování v pořádku                                          
2. kolo 2010 - žádost o dotaci na 3. část projektu - z kulturního fondu nebyla poskytnuta dotace                                                            
3. kolo 2010 - žádost o dotaci na 3. a 4. část projektu - z kulturního fondu nebyla poskytnuta dotace                                                         
DVD mělo být dokončeno do 31.3.2011 - příjemce žádá o prodloužení termínu pro předložení DVD do 31.12.2012.

Účel dotace

540 000 60 000 18 000 tiskové práce (dvě čísla)5

1.5. - 30.9.2011            
(tisk 2. čísla červen 

2011, tisk 3. čísla září 
2011)

Č. Žadatel Název akce Termín akce

Kalendář Liberecka spol. s 
r. o.

V Liberci 4. května 2011 1/4
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Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Účel dotaceČ. Žadatel Název akce Termín akce

13 Martin Cvejn nahrání CD červen - červenec 2011 15 000 15 000 0 nahrávání

14
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. org.

Z pohádky do pohádky aneb 
hraní i čtení pro nejmenší

září - listopad 2011 11 500 7 500 7 000 cena tří představení

15

Rada rodičů při ZŠ Aloisina 
výšina, flétnové soubory 
Notičky a Osminky - 
přeřazeno z 1. kola KF

Liberečtí hudební skladatelé
únor - červenec 2011 

(koncert červen 2011)
93 000 49 000 18 000 pronájem koncertního sálu, ozvučení koncertu 

16
Rada rodičů při ZŠ Aloisina 
výšina

Dramatická dílna září 2011 65 000 58 000 0
doporu čit žadateli podat žádost do fondu pro 
podporu a rozvoj vzd ělávání

17
Rada rodičů při ZŠ Aloisina 
výšina

Esteticko-výchovná dílna srpen - září 2011 28 000 25 000 0
doporu čit žadateli podat žádost do fondu pro 
podporu a rozvoj vzd ělávání

18
Rada rodičů při ZŠ Aloisina 
výšina

Zobcová flétna - můj 
kamarád

červen - září 2011 24 000 12 000 0
doporu čit žadateli podat žádost do fondu pro 
podporu a rozvoj vzd ělávání

19 ZŠ Aloisina výšina
Hudba - most mezi národy 
2011

únor - prosinec 2011 
(koncert listopad 2011)

341 750 60 000 0 přeřadit do 3. kola 2011

20
Jizersko-ještědský horský 
spolek - přeřazeno z 1. 
kola KF

Slavnosti slunovratu na 
Martinské stěně

18.6.2011 26 000 21 000 15 000  honoráře pro interprety, propagace

21
Občanské sdružení Carola - 
přeřazeno z 1. kola KF

Jarní zpívání a muzicírování 12.6.2011 64 000 52 500 25 000
pronájem divadla F. X. Šaldy, pronájem divadelní 
techniky (ozvučení, světla…)

22
Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého 
kraje, o. s.

Modrý slon 2011 (6. ročník 
celostátní soutěže)

1.6. - 30.11.2011 88 000 38 000 15 000 propagace

23
Občanské sdružení 
Bohemia Cantat Liberec

Mezinárodní festival 
sborového zpěvu Bohemia 
cantat Liberec 2011

25. - 28.8.2011 920 000 210 000 60 000
propagace (plakáty, pozvánky, programy, 
vstupenky, audio a videozáznam, propagační 
předměty, inzerce a reklama), pronájem prostor

24
Klub přátel výtvarného 
umění - pobočka Liberec

Kulturně vzdělávací pořady 
v Experimentálním studiu v 
Liberci

1.9. - 30.11.2011 8 000 5 000 5 000
honoráře lektorů, propagační materiály a pozvánky 
na pořady, pronájem sálu a techniky 
Experimentálního studia

25 Marek Ottl
Big Band Jam - Večer s 
Janem Křížem, Ondřejem 
Rumlem a Big "O" Bandem

1.6. - 31.10.2011 
(realizace říjen 2011)

155 000 85 000 35 000
pronájem technického zařízení (zvuk, světla, 
reklama), pronájem koncertního sálu
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26 Jiří Stich Hradby Fest 2011 3.9.2011 40 000 30 000 18 000
pronájem pódia, pronájem zvukové aparatury, 
pronájem sociálních zařízení, výroba a výlep 
plakátů

27 Jiří Volný
Liberecký flašinetář - 2. 
mezinárodní festival a 
setkání flašinetářů v Liberci

10. - 11.8.2011 75 000 75 000 20 000 honoráře flašinetářů

28 Ing. Václav Špillar
velkoplošná, cestopisná, 
živá diashow "AFRIKA - Jiný 
svět"

podzim 2011 365 000 100 000 0
tisk plakátů, vstupenek a propagačních letáků; 
pronájem prostor; scany - digitalizace; propagace

29
Sdružení studentů, rodičů 
a přátel školy při Gymnáziu 
F. X. Šaldy v Liberci

Literární pozdravy 25. - 26.11.2011 45 000 28 000 18 000 propagace, pronájem prostor 

30 Tom Live Centrum s. r. o. Floor Fest 2011 8. - 10.7.2011 230 000 100 000 15 000 pronájem aparatury, pronájem areálu, propagace 

31
Boveraclub, občanské 
sdružení

Tramvaje v pasáži - výstava 
na téma historie, současnost 
a budoucnost tramvajové 
dopravy v Liberci

srpen - září 2011 100 000 40 000 20 000
pronájem reklamních panelů a vitrín, instalace a 
odstranění, výroba atypických reklamních ploch, 
instalace historických artefaktů, propagace

32
Oblastní galerie v Liberci, 
přísp. org.

Výstava Markus Lüpertz - 
Mýtus a metomorfóza v 
Oblastní galerii v Liberci, 
vydání doprovodné 
publikace k výstavě

14.4. - 4.9.2011 
(výstava);                              

červen 2011                 
(vydání publikace)

749 216 30 000 18 000
tisk katalogu, grafická úprava a předtisková 
příprava katalogu

33
Junák - Svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
"Maják" Liberec

Po stopách předků aneb kde 
mohli žít

22.10.2011 5 000 2 000 2 000
kopírování propagačních materiálů, účastnických 
lístků, průvodek

34 Bezděková Lucie Festival světla 15.5. - 17.6.2011 20 000 20 000 0
lektorné, výtvarné potřeby, pronájem generátoru, 
hudební techniky, elektřina

35 Otevřené stránky o. s.
Nedělní pohádková 
odpoledne

červen - listopad 2011 39 500 27 500 10 000
honoráře účinkujících, propagační materiály 
(plakáty, letáky)

36 Otevřené stránky o. s. Liberecké literární večery červen - listopad 2011 103 000 44 000 0
honoráře moderujících a hostů, propagační 
materiály (plakáty, letáky), propagace (plakátovací 
plochy)

37
Zoologická zahrada 
Liberec, přísp. org.

Léto v Lidových sadech 
2011

červenec - srpen 2011 145 000 80 000 40 000

zajištění programu, drobný materiál, světelná a 
zvuková technika, náklady na zapůjčení filmů, 
technické zajištění promítání, propagace (výroba a 
výlep plakátů)
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38 Divokej Ir, taneční skupina Irská kultura pod Ještědem červen - listopad 2011 50 700 19 000 10 000 honoráře a propagace

39
Osobní asistence - Pro 
život, o. p. s.

Estetická výchova dětí a 
mládeže

září - prosinec 2011 176 300 135 900 0
přeřadit do fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání

40 Pavla Řechtáčková
Velká módní show na 
začátku léta

červen 2011 63 000 33 000 0
honorář modelů, půjčovné sbírek, zapůjčení 
modelů pro přehlídku, propagace

41 Kulturní Klub Sever o. s. 2011: Ještědská Odyssea 4.6.2011 40 000 30 000 0
pronájem pódia, pronájem zvukové aparatury, 
pronájem a postavení U-rampy, výroba a výlep 
plakátů

42 DOMINO Liberec o. s.
Prázdniny končí, ale zábava 
v Doubí ještě ne

26.8.2011 74 400 54 800 0

odměny pro děti, občerstvení pro dobrovolníky, 
propagační letáky, zapůjčení herních prvků, kapela 
"Last Exit", vystoupení Inky Rybářové, stánek s 
občerstvením, odpad a jejich odvoz, jiné náklady

43 Jaroslava Kašparová
módní přehlídka "Neperte se 
s prádlem"

září - říjen 2011 120 000 35 000 15 000
honorář modelů, grafický návrh, propagace, 
scénografie (návrh scény), scénografická realizace

CELKEM 6 032 866 1 960 700 545 000

6 032 866 Kč
1 960 700 Kč

43
Počet žadatelů 37

1 890 000 Kč

800 000 Kč
545 000 Kč
545 000 Kč

545 000 Kč

Náklady projektů

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF

Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací v 2. 
kole 2011

Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2011

v 1. kole 2011 rozděleno
ve 2. kole navrženo ke schválení
zbývá pro 3. kolo 2011
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Přílohač. 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 2010 ……………………………… s uzávěrkou 7. ledna  2010 
 
2. kolo  
- pro období od 1. června do 30. listopadu 2010 …………………………… s uzávěrkou 30. dubna 2010 
 
3. kolo  
- pro období od 1. října 2010 do 31. března 2011 …………………………... s uzávěrkou 31. srpna 2010 
 
 
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 pohošt ění. 
 
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. 
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Z á p i s   č. 2/2011 
z jednání Správní rady kulturního fondu (SRKF) konaného dne 10. května 2011  

v budově liberecké radnice, zasedací místnosti č. 209 
 
Přítomni: L. Dušek, PhDr. E. Koudelková, S. Baťová, Ing. O. Červinka, L. Slánský, K. Klikarová 
Omluveni: Mgr. J. Tauchman                                                                                                                
Hosté:   Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky                                                                           
 
PROGRAM 
1/ Schválení jednacího řádu SRKF 
2/ Úprava základních pravidel pro poskytování dotací z kulturního fondu 
3/ Úprava žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu 
4/ Projednání žádosti PhDr. Mgr. Dušana Kotlára, příjemce dotací v roce 2009 a 2010 o prodloužení 
    termínu realizace DVD Ze života Romů 
5/ Projednání žádostí o dotace z kulturního fondu ve 2. kole 2011 
 
1/ Schválení úpravy jednacího řádu Správní rady Kulturního fondu SML 
Jednací řád byl doplněn o možnost hlasování správní radou „per rollam“ v naléhavých případech. Dále 
byla doplněna související věta, že na následujícím jednání SRKF bude schválen zápis ze zasedání „per 
rollam“. Jednací řád správní rada po úpravách schválila hlasováním 5 PRO a tento řád bude účinný od 
10.5.2011. Členům bude rozeslán formou přílohy k tomuto zápisu 2/2011. 
   
2/ Úprava základních pravidel pro poskytování dotací z kulturního fondu 
Správní radě byl předložen návrh na úpravu základních pravidel KF ve dvou bodech.  
Byl doplněn nový bod č. 11 takto: „Pořadatel akce je povinen umožnit přístup dvěma osobám pověřeným 
kontrolní činností na všechny akce dotované z Kulturního fondu SML.“  Tato věta bude promítnuta i do 
smluv o poskytnutí dotace. Příjemce dotace již nebude mít povinnost, jako dříve, doručit na oddělení 
kultury a sportu 2 volné vstupenky pro členy komise kulturní a památkové za účelem kontroly dotované 
akce na místě. Členům byly od letošního roku poskytnuty průkazy, kterými se budou na kontrolovaných 
akcích, v souladu se shora uvedenou větou, prokazovat.  
Dále byl správní radě předložen návrh na úpravu základních pravidel v části – termíny uzávěrek a 
vyhlašovaná období pro poskytování dotací. Původní návrh spočíval v tom, že by 3 vyhlášená časová 
období pro poskytnutí dotací v průběhu kalendářního roku na sebe přesně časově navazovala a již se 
časově nepřekrývala jako dosud. K tomuto bodu se poté diskutovalo především o tom, zda nebude 
odstraněním překrývání jednotlivých období žadatel o dotaci znevýhodněn. Vznikl tedy další návrh na 
úpravu pravidel, a to vyhlašovat 3 období v roce s časovým překrytím 1 měsíc. O tomto posledním 
návrhu včetně nových termínů uzávěrek 31. ledna, 31. května a 30. září bylo hlasováno a odsouhlaseno 6 
hlasy PRO. Po odsouhlasení úpravy základních pravidel radou města budou tato zveřejněna. 
  
3/ Úprava žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu 
Žádost o dotaci z KF byla zjednodušena a zpřehledněna v některých jejích částech. Byly odstraněny dva 
totožné požadavky na doplnění bankovního účtu (duplicitně na první i na poslední stránce žádosti), byly 
od sebe odděleny informace o žadateli a informace o plánované akci, byla upravena část týkající se 
rozpočtu akce, z níž je zřejmé, že žadatel musí uvést nejen výši požadované dotace SML, ale i celkové 
(rozepsané) náklady na akci. Dále byla v závěru žádosti doplněna věta o umožnění přístupu 2 osobám na 
dotovanou akci a povinnost přiložení k žádosti kopii čísla bankovního spojení. Přesto nebyla žádost 
výrazně změněna či zkrácena, z původních 7 stran má nová žádost 6 stran.  
O všech změnách správní rada diskutovala a na závěr o nové podobě žádosti hlasovala 6 hlasy PRO. 
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4/ Projednání žádosti PhDr. Mgr. Dušana Kotlára, příjemce dotací v roce 2009 a 2010 o prodloužení 
termínu realizace DVD Ze života Romů 
Správní rada byla seznámena s písemnou žádostí PhDr. Dušana Kotlára, doručenou SML dne 28.2.2011, 
o prodloužení termínu realizace DVD Ze života Romů, na kterou obdržel pan PhDr. Kotlár dotaci ve dou 
kolech - v roce 2009 první částku 16.000 Kč na přípravu realizace DVD a v roce 2010 částku 9.000 Kč na 
realizaci DVD. V obou smlouvách bylo uvedeno, že po realizaci je povinen doručit SML 1 ks 
realizovaného DVD. 
Vzhledem k tomu, že termín předání DVD byl stanoven smlouvou z roku 2010 na březen 2011, před 
vypršením tohoto termínu zaslal příjemce dotace žádost o prodloužení termínu dodání DVD poskytovateli 
dotace (SML) do konce roku 2012. 
Přestože žadatel vyčerpal obě dotace, nepředložil poskytovateli žádný materiál, který by nasvědčoval 
tomu, že se na realizaci DVD pracuje. SML nemá k dispozici ani pracovní verzi DVD, případně scénář, 
dle kterého má být DVD realizováno. Z těchto důvodů byly zpětně prověřeny veškeré podklady 
s poskytovanými dotacemi prověřeny a toto následně konzultováno s odborem právním a veřejných 
zakázek SML.  
Bylo shledáno, že vyúčtování obou dotací bylo sice předloženo ve stanoveném limitu a dokladuje 
spotřebování poskytnuté dotace, nicméně není z něho zřejmé, že předložené doklady zaručují skutečnou 
práci na DVD, případně jeho realizaci. Z tohoto důvodu bylo doporučeno právním odborem seznámit 
správní radu se všemi skutečnostmi týkající se tohoto projektu, aby se tato mohla zodpovědně 
rozhodnout, zda žádosti PhDr. Kotlára vyhovět či nikoli a zda případně nezvážit možnost o odstoupení od 
smlouvy s požadavkem na vrácení poskytnuté dotace SML. 
Správní rada o této záležitosti diskutovala a dospěla k závěru, že písemné žádosti o prodloužení realizace 
DVD nevyhoví a doporučila vyzvat žadatele k vrácení obou poskytnutých dotací na realizaci DVD  
s názvem Ze života Romů. O tomto návrhu správní rada hlasovala 6 hlasy PRO. 
 
 
5/ Projednání žádostí o dotace z kulturního fondu ve 2. kole 2011 
Statutární město Liberec vyhlásilo na jaře roku 2011 druhé kolo pro poskytnutí dotací z kulturního fondu 
s termínem uzávěrky příjmu žádostí 29. dubna do 14:00 hodin na akce zahájené v období od 1. června 
2011 do 30. listopadu 2011. Všechny žádosti byly odevzdány na předepsaných formulářích.  
Do termínu uzávěrky bylo podáno celkem 43 žádostí od 37 žadatelů. Požadavky žadatelů o dotace 
z kulturního fondu činily celkem 1,960.700 Kč (příloha č. 1). 
 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání posuzovala jednotlivé 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. 13 žádostem nebyla navržena žádná dotace, z toho 
některým žadatelům ( č. 16, 17, 18) bylo doporučeno obrátit se na jiný účelově zaměřený fond (fond pro 
podporu a rozvoj vzdělávání), jedna žádost č. 19 bude přeřazena do 3. kola KF a jedna žádost č. 39 bude 
přeřazena do fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání – viz tabulka žádostí – příloha č. 1. 
   
Žádosti, kterým byla přidělena dotace:  
30 žádostem správní rada navrhla a odhlasovala dotaci ve výši uvedené v tabulce.  
   
Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 2. vyhlášené kolo 
v roce 2011 v celkové výši 545.000 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.  
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Přílohy 
č. 1 – Jednací řád Správní rady KF (doplněný a schválený na tomto jednání, účinný od 10.5.2011) 
č. 2 – Základní pravidla pro přidělení dotací z Kulturního fondu SML – stávající 
č. 3 – Základní pravidla pro přidělení dotací z Kulturního fondu SML od roku 2012 – NÁVRH 
č. 4 – Žádost o poskytnutí dotace z KF – stávající 
č. 5 – Žádost o poskytnutí dotace z KF – NÁVRH 
č. 6 – Žádost PhDr. Mgr. Dušana Kotlára ze dne 28.2.2011 
č. 7 – Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 2. kolo 2011                                                  
 
 
Další termín jednání správní rady bude stanoven na září 2011, po uzávěrce 3. kola 2011. O konkrétním 
termínu jednání bude správní rada včas informována prostřednictvím tajemnice správní rady. 
 
V Liberci 10.5.2011 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
                 tajemnice SRKF 

Ladislav Dušek 
předseda SRKF 
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