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5.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Návrh Správní rady Kulturního fondu SML na p řidělení dotací z kulturního fondu        
v rámci I. výzvy roku 2015 

 

 

Zpracovala: Ing. Jitka Strasserová, oddělení školství a kultury 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sociálních věcí, oddělení školství a kultury 

telefon: 485 243 381 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Lenka Řebíčková 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 19.5.2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
PhDr. Ivan Langr, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
1. poskytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Kulturního fondu SML na přidělení dotací z 

Kulturního fondu SML v rámci I. výzvy roku 2015“ v celkové výši 826.600,- Kč žada-
telům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2 
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2. uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu SML se žada-
teli uvedenými jmenovitě  v příloze č. 2 podle schválené vzorové veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace  
 

3. neposkytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Kulturního fondu SML v rámci I. výzvy 
roku 2015“ žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 3 
 

 

 

a ukládá 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 

 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

T: neprodleně 

 
2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu SML a 

proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statutárním městem 
Liberec a žadateli. 

T: 09/2015 
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Důvodová zpráva 

Na základě vyhlášení prvních výzev k podávání žádostí o poskytnutí dotací z účelových 
fondů města a v souladu se Statutem Kulturního fondu SML je radě a zastupitelstvu měs-
ta předkládán návrh správní rady na přidělení dotací pro jednotlivé žadatele v celkové 
výši 826.600 Kč. K termínu uzávěrky podalo 40 žadatelů 48 žádostí s celkovými náklady 
na projekty ve výši 4.495.413 Kč a konkrétními požadavky na dotaci ve výši 1.631.478 Kč.  

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 kulturního fondu na rok 
2015 byly schváleny ve výši 1.000.000 Kč usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 10/2015 
ze dne 29. ledna 2015. Dne 18. 2. 2015 byla na úřední desce MML zveřejněna I. výzva 2015 
k podávání žádostí o dotace z kulturního fondu s termínem podávání žádostí od 23. 3. 2015 do 
3. 4. 2015. Na dubnovém zastupitelstvu byli jmenováni předsedové a místopředsedové správ-
ních rad a bezprostředně poté 5. května 2015 zasedala správní rada kulturního fondu s cílem 
připravit návrh na přidělení dotací v 1. kole 2015 pro radu a zastupitelstvo města.  

I. výzva kulturního fondu byla vypsána na akce: 
•  uskutečněné v období od 1. dubna 2015 do 31. srpna 2015 

•  za účelem podpory kultury na území statutárního města Liberec. 

 

 
Žádosti 1. kola kulturního fondu pro rok 2015 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 5. května 2015 posuzovala jednotlivě kaž-
dou ze 48 žádostí v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování zá-
kladních pravidel, platných od 1. 6. 2014 (viz příloha č. 4) takto: 
 

• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
 11 žádostem nebyla navržena žádná dotace   (Příloha č. 3 viz tabulka B); 
   

• žádosti, kterým byla navržena dotace:  

37 žádostem byla navržena dotace v konkrétní výši  (Příloha č. 2 viz tabulka A).  
 
Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 
1. vyhlášené kolo roku 2015 v celkové výši 826.600 Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 2. Ten-
to návrh byl předložen Radě města Liberec k odsouhlasení a je předkládán Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení.  
 
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace či nepřidělení žádné dotace.  

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem odboru školství, kultury a sociálních 
věcí. 
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Přílohy 
č. 1 – I. výzva 2015 k předkládání žádostí o dotace z kulturního fondu 
č. 2 – Tabulka A – poskytnutí dotace – návrh Správní rady kulturního fondu pro 1. kolo 2015 
č. 3 – Tabulka B – neposkytnutí dotace – návrh Správní rady kulturního fondu pro 1. kolo 2015 
č. 4 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu 
č. 5 – Zápis č. 1 /2015 Správní rady kulturního fondu ze dne 5. 5. 2015 
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I. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace  

z Kulturního fondu statutárního města Liberec na rok 2015 

 

Statutární město Liberec, odbor školství, kultury a sociálních věcí, vyhlašuje v souladu se 
statutem Kulturního fondu statutárního města Liberec, schváleným usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. 41/2013 ze dne 28. 2. 2013 a upraveným usnesením ZM č. 145/2014 ze dne 
29. 5. 2014 s účinností od 1. 6. 2014, tuto výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací 
z kulturního fondu v 1. kole: 

 

1. Účel, na který lze poskytnout dotaci 

Dotaci lze poskytnout na tento účel: 

- podpora kultury na území statutárního města Liberec. 
 

2. Předpokládaný rozpočet  
Předpokládaný objem peněžních prostředků určený na podporu účelů v rámci této výzvy 
činí 500.000 Kč. 
 

3. Výše dotace a spolufinancování 
Dotaci lze poskytnout max. v takové výši, aby byl dodržen požadavek na spolufinancování 
projektu ze strany příjemce dotace. Minimální výše spolufinancování projektu příjemcem 
dotace je 20% z původně požadované částky dotace.  
  

4. Žadatelé 
Žadatelem o poskytnutí dotace může být: 
- fyzická i právnická osoba 
- nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města Liberec 
- spolek, sdružení, nadace – občanská sdružení dle zákona č.  83/1990 Sb., obecně 

prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. 
- církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby dle 

zákona č. 3/2002 Sb. 
  

5. Podávání žádostí 
a) Žádosti o poskytnutí dotace dle této výzvy lze podávat v termínu od 23. března 2015 

do 3. dubna 2015. 
b) Žádosti se podávají na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí dotace 

z Kulturního fondu statutárního města Liberec“, které jsou k dispozici: 
- na oddělení školství, kultury a sociálních věcí 
- v recepci budovy historické radnice 
- na webových stránkách města Liberec www.liberec.cz 
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c) Žádosti, pouze na předepsaných tiskopisech aktualizovaných k 1. 6. 2014 a 
s požadovanými přílohami, lze podat na podatelně Magistrátu města Liberec v budově 
historické radnice nebo zaslat poštou na adresu:    

Statutární město Liberec 
Odbor školství, kultury a sociálních věcí 
oddělení školství a kultury 
nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 

 
d) K žádosti žadatel doloží: 
- přílohy dle formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního 

města Liberec“,  
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis na předepsaném formuláři 

 
6. Termín realizace podporovaných akcí: 

Dotace mohou být poskytnuty na akce realizované v termínu od 1. dubna 2015 do 
31. srpna 2015 
 

7. Hodnocení žádostí 
Žádosti o dotaci budou projednány správní radou fondu. Žádosti budou posuzovány a 
hodnoceny dle kritérií uvedených ve statutu fondu a pravidlech přidělování dotací, který je 
přílohou statutu. O přidělení dotace rozhoduje rada města a zastupitelstvo města na základě 
návrhu předloženého správní radou fondu. 
 

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15-ti dnů od zveřejnění 
usnesení zastupitelstva města na webových stránkách SML.  
 

9. Podmínky poskytnutí dotace 
Podmínky poskytnutí dotace jsou stanoveny statutem fondu a pravidly pro přidělování 
dotací z fondu. 
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Celkové 

náklady                              

akce

Výše 

požadované 

dotace

Navržená 

dotace

v Kč v Kč v Kč

1
Junák - svaz skautů a skautek 

ČR, přístav Flotila Liberec, z.s., 

IČ 46748725

Lampiónová plavba svatého Jiří 24. dubna 2015 3 200 2 300 2 000 pozvánky, letáky, lampiony

2
Sbor dobrovolných hasičů 

Horní Hanychov, IČ 46749969

55.ročník oslav Filipojakubské noci 

spojený se soutěţí dětí s hasičskou 

tématikou

30. dubna 2015 27 500 16 000 4 000 opravy a pořízení masek a krojů

3
Komunitní středisko KONTAKT 

Liberec, příspěvková 

organizace, IČ 27336751

Festival "Liberec - jedno město pro 

všechny"
27. srpna 2015 73 865 24 000 5 000

moderátor, ozvučení akce, program v rámci festivalu - hudební 

vystoupení

4 Otto Hejnic, dat.nar. 15.11.1945 kniha Sifon, Venda a jejich lásky červen 2015 46 000 20 000 5 000 tisk a vazba včetně papíru, předtiskové práce

5
Ţidovská obec Liberec,                 

IČ 44224371

Oprava 2 pískovcových pomníků na 

Ţidosvském hřbitově
duben - srpen 2015 11 858 9 478 9 000 kamenosochařské práce Ivo Stránský

6
Zapsaný spolek Mozayka 

Jedlličkův ústav, IČ 02492318
Zahradní slavnost 17. června 2015 20 000 9 600 9 600

ozvučení akce Zahradní slavnost, zajištění hudebního a 

divadelního představení (Divadlo Na cestě, Lessyho Woheň, 

20 DEKA DUŠE)u příleţitosti prodeje vlastních výrobků 

uţivatelů Jedličkova ústavu

7
Cum decore, pěvecký sbor při 

Gymnáziu F.X.Šaldy, o.s.,           

IČ 02367912

Italia mia - společný koncert 23. května 2015 16 500 13 200 10 000

příprava materiálů pro propagaci, příprava programů a 

informativního textu pro posluchače, lektorské sluţby a 

koncertní vystoupení profesionálního souboru I DILETANTI

8 EURYTMIE, z.s., IČ 46749926
Jabloňová Fest 2015 - 3.ročník 

hudebního festivalu
31. května 2015 24 500 18 000 10 000 pronájem prostor, nazvučení akce

9
Jizersko-ještědský horský 

spolek, IČ 65100352

Slavnosti slunovratu na Martinské 

stěně
20. června 2015 26 000 20 000 10 000 honoráře pro interprety, plakát a propagace

10
Knihkupectví a antikvariát Fryč 

s.r.o., IČ 03226701

Autorské večery, večery regionální 

literatury
duben - srpen 2015 48 800 31 000 10 000

honoráře účinkujících, honorář moderátorů, výroba a tisk 

plakátů, propagace

11 Martin Havlen,  IČ 88931307
Koncert k výročí zaloţení 

nahrávacího studia Resound
12. června 2015 29 500 20 000 10 000

honoráře účinkujících (Aid Kid, Murder Bear Dougy), pronájem 

prostor a technického zajištění

12
Společnost pro hudební 

výchovu české republiky, z.s.,                

IČ 22758917

Koncert souboru Czech Philharmonic 

Jazz Band
20. srpna 2015 25 000 18 000 10 000 honorář účinkujícím

13
Filmový klub Liberec,                     

IČ 65635698
Přepněte na DTV (Dětskou televizi)! červen 2015 17 800 14 000 14 000 honoráře lektorům, pronájem prostoru

14
"Zachraňme kino Varšava",      

IČ 22609768
Regionální kolo SLAM POETRY 12. června 2015 60 000 45 000 15 000

tvorba plakátů, flyerů - návrh, grafická úprava, tisk plakátů, 

flyerů, výlep plakátů, ozvučení akce - záznamové nosiče, 

videozáznamy a fota - nosiče, pronájem ozvučovací techniky a 

zvukaře, sluţby kameramanů a střihačů, on-line přenos - 

pronájem virtuálního prostoru, propagace v médiích, spoty

Ţádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 1. kolo roku 2015  - tabulka A                                 
na akce zahájené v období od 1. dubna do 31. srpna 2015

(příjem ţádostí do 3. dubna 2015 do 14:00 hodin)

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce

(A)   Konkrétní návrhy dotací

26.5.2015
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Celkové 

náklady                              

akce

Výše 

požadované 

dotace

Navržená 

dotace

v Kč v Kč v Kč

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce

15
Ing. Vít Suchomel,                              

dat.nar. 30.6.1975
Majáles 2015 1. května 2015 65 000 35 000 15 000

materiálové zajištění akce, propagační materiály, pronájem 

pódia na hlavní scéně, ozvučení hlavní scény, ozvučení 

vedlejší scény, honoráře všem účinkujícím

16
Knihkupectví a antikvariát Fryč 

s.r.o., IČ 03226701
Nedělní pohádková představení duben - srpen 2015 39 800 22 500 15 000 honorář účinkujících, výroba a zhotovení plakátů, propagace

17
Otevřené stránky o.s.,                     

IČ 22892141
Podpora pouličního umění v Liberci duben - srpen 2015 26 000 20 000 15 000 honorář účinkujícím, aparatura

18
Sdruţení TULIPAN,                     

IČ 26672472
TULIFEST 2015 23. května 2015 79 500 15 000 15 000

DPP koordinátor projektu, organizátoři, fotograf, kameraman, 

materiál na workshopy, pronájem prostor na realizaci akce, 

nájem kanceláře, propagace (tisk letáků, výlep, reklama FB, 

BB aj) 

19
Kruh autorů Liberecka, IČ 

70583111

Světlik - časopis vydávaný Krajskou 

vědeckou knihovnou v Liberci ve 

spolupráci s Kruhem autorů 

Liberecka - vydání 1 čísla

červen - červenec 2015 20 000 16 000 16 000 tisk a materiál, honoráře (smlouvy o dílo) 

20
Akcent Liberec, o.s.,                  

IČ 22844147 

Zpracování zvukového materiálu 

(studiové nahrávky) a vytvoření 

profilového CD komorního sboru 

Akcent

 říjen 2014 - květen 2015 107 750 44 000 17 000
lisování CD, tisk bookletu, honorář hudební reţie, honorář 

zvukové reţie, mastering, návrh bookletu

21
Country & Western Club 

Liberec, IČ 65100701
Hudební festival GODY 2015 14. června 2015 95 000 36 000 20 000 pronájem prostor, ozvučení akce, program, propagace

22
DH Liberec, o.p.s.,                    

IČ 27298523
Slavnosti letního slunovratu 20. června 2015 66 300 23 000 20 000

materiál na výrobu masek, tisk plakátů a pozvánek, drobný 

spotřební materiál (papírenské zboţí), pohonné hmoty 

(nákupy), náklady na hudebníky, zvukař, divadelní představení 

pro děti

23
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 

přţíspěvková organizace,           

IČ 00083143

WTF?! Festival současného divadla 12. - 14. června 2015 150 000 40 000 20 000 honoráře hostujícím divadlům, doprovodný program

24 EURYTMIE, z.s., IČ 46749926
Nahrání a vydání CD souboru 

Jablůňka-lidová muzika ZŠ a ZUŠ
duben 2014 - červen 2015 35 400 24 000 20 000

nahrávací frekvence v E studiu 5x , střih nahrávek, mastering 

3x 

25
Kulturní Klub Sever o.s., IČ 

22875760
festival Ještědská Odysea 2015 6. - 7. června 2015 130 000 40 000 20 000

pronájem soc. zařízení, pronájem zvukové aparatury a 

osvětlení, honoráře vystupujících

26
Otevřené stránky o.s.,                     

IČ 22892141
Hudebně literární večery duben - srpen 2015 56 500 34 000 20 000

honorář účinkujících, tisk a výroba plakátů, aparatura, 

ozvučení

27
Petra Dobešová,                          

dat.nar. 22.12.1988
Persona Atlas 22. - 26. června 2015 58 400 37 400 20 000

tvorba propagačních materiálů, tisk, výlep plakátů, pronájem 

prostor kina

28
ZŠ Aloisina Výšina, 

příspěvková organizace, IČ 

65100280

Neţ zazvoní zvonec 2015
1. dubna - 30. června, 

vlastní akce během června
60 000 40 000 20 000

pronájem divadelního sálu Liberce , instrumentální doprovod 

pěveckých sborů

26.5.2015
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Výše 
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Navržená 

dotace

v Kč v Kč v Kč

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce

29
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 

POSTIŢENÉ Libereckého kraje, 

o.p.s., IČ 26593980

MODRÝ SLON 2015 (10. ročník 

celostátní soutěţe)

16. června 2015 - 21. 

června 2015
110 000 30 000 30 000 materiálové vybavení a kancelářské potřeby, propagace

30
FEBIOFEST s.r.o., IČ 

26721546

22. Mezinárodní filmový festival 

Praha - Febiofest 2015 - Regionální 

ozvěny Liberec

2. - 4. dubna 2015 195 000 90 000 30 000

tiskoviny (plakáty, billboardy, letáky, pozvánky), výlepy plakátů, 

reklamy, produkční náklady akce, titulkování a překlady filmů, 

technické sluţby, projekční zařízení a jiná technika, nájem 

prostor na realizaci projektu

31 PIANOLA, IČ 01181378 Liberecký flašinetář - 6. ročník 12. - 13. srpna 2015 162 000 30 000 30 000

honorář moderátorovi, koncert v kostele a závěrečný koncert v 

OGL, pronájem kostela, tisk plakátů a pohlednic 250 ks, 

grafické práce-ávrh plakátu a pohlednic, příprava a tiskové 

práce katalogu Karikatur flašinetářů, v nákladu 150 ks, velikost 

A4, barevná přední a zadní strana, 6 listů

32
ZŠ Ještědská, příspěvková 

organizace, IČ 72743212
DEDEFEST 2015 26. června 2015 76 200 51 200 30 000

propagace, pronájem zastřešeného pódia/1den 10x8m, výška 

0,8m,střecha 12x9m,ozvučení, osvětlení , honoráře 

účinkujícím (orchestr, Jan Kříţ,  Aries, Těla)

33 Ještěd 73, spolek, IČ 22606378 Vzpomínky na Ještěd duben - srpen 2015 87 000 65 000 40 000
fotoportréty pamětníků, grafická úprava a publikace na webu, 

tištěná verze VZPOMÍNEK NA JEŠTĚDU

34
NEZISKOVKY LIBERECKÉHO 

KRAJE, z.s., IČ 03363414
"NEZISKOVKY V BARVĚ DUHY" květen - červen 2015 183 000 105 000 50 000

tiskoviny, venkovní banery, Roll-upy, instalač.pomůcky, nářadí, 

závěsy, mont.mater., ozvučení, osvětlení, inst.pódia, 

elektroinst., transport, montáţ, instalace, zapůj.výst.pomůcek, 

stojanů, konstr.

35
Hudební mládeţ ČR,                     

IČ 41692535

DUHOVÁ BOUŘE 2015 - 25. festival 

Hudební mládeţe ČR v Liberci
28. května - 31. května 2015 351 100 65 000 60 000

honoráře, lektorné, vstupenky, organizační a technické 

zabezpečení festivalu, pronájem festivalových prostor, ladění, 

zvučení, světla, stavba pódií a pronájem, programová broţura 

(návrh, příprava, tisk, litografie), letáky a festivalové tiskoviny 

(návrh, příprava, tisk, litografie), plakáty (návrh, příprava, tisk, 

litografie, výlep plakátů a distribuce letáků v Liberci)

36
"Zachraňme kino Varšava",      

IČ 22609768
KINO ŢIJE! 1. dubna - 31. srpna 2015 150 000 80 000 80 000

tvorba plakátů, flyerů - návrh, graf. úprava, tisk plakátů, flyerů, 

ozvučení akcí-záznamové nosiče, videozáznamy a fota - 

nosiče, pronájem ozvučovací techniky a zvukaře, sluţby 

kameramanů a střihačů, propagace v médiích, spoty)

37
Bohemia Cantat Liberec, 

spolek, IČ 26622378

Mezinárodní festival sborového 

zpěvu Bohemia cantat Liberec 2015
20. - 23. srpna 2015 1 040 000 170 000 100 000

notový materiál, zpěvník, tiskoviny, kancelářské potřeby, 

provozní materiál, pronájem prostor (zkušebny, koncertní 

sály), propagace (plakáty, pozvánky, programy, vstupenky, 

propagační předměty, inzerce a reklama), ostatní sluţby 

(zapůjčení hudebních nástrojů, ladění, ozvučení sálů, 

webhosting, správa domény, vedení databáze účastníků, 

audio, video záznam koncertů, grafické práce) 

CELKEM 3 774 473 1 373 678 826 600

Náklady projektů 4 495 413

Poţadavky na dotaci z KF 1 631 478

Počet ţádostí v termínu 48

Počet přeřazených ţádostí 0

Počet ţádostí po termínu 0

Počet ţadatelů 40

1 000 000Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2015 (Kč)

826 600 Kč

Návrh Správní rady 

kulturního fondu SML na 

rozdělení dotací                              

v 1. kole 2015

26.5.2015
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Celkové 

náklady                              

akce

Výše 

požadované 

dotace

Navržená 

dotace

v Kč v Kč v Kč

1
Akcent Liberec, o.s.                  

IČ 22844147
Křest CD "Provocal" 29. května 2015 29 000 19 000 0

ozvučení, grafický návrh plakátu, propagace (výlep plakátů, 

letáčky), pronájem sálu

2
Alliance Francaise Liberec,      IČ 

46744363

Ţeny na pokraji krize lásky, sbor "Des 

filles et des chansons" z CAEN, 

šansony francouzských umělců

13. dubna 2015 24 000 19 800 0 ubytování 14 osob, stravné, občerstvení

3
Divokej Ir, taneční skupina,      

IČ 26553767
Irský večer 25. dubna 2015 19 900 12 000 0

Honorář kapely Free Beer Band, pronájem sálu hudebního klubu, 

zvučení prostoru

4
Doc. PhDr. Jan Kilián, PhD.,        

dat. nar. 17.7.1976
vydání knihy o Hermannu Hallwichovi srpen 2015 100 000 20 000 0 grafické zpracování a tisk knihy ve Scriptoriu

5
Kalendář Liberecka spol. s.r.o., 

IČ 28739841

Časopis "V" - druhé číslo, XIV.ročník 

(červen 2015)

1.dubna 2015 - 30. června 

2015
270 000 30 000 0 tiskové práce

6
Krajská vědecká knihovna v 

Liberci, příspěvková organizace, 

IČ 00083194

Koncert váţné hudby 18. dubna 2015 12 000 10 000 0 honoráře umělcům koncertu La guerra ed amore

7
Krajská vědecká knihovna v 

Liberci, příspěvková organizace, 

IČ 00083194

Dotisk knihy Ještědské květy květen - srpen 2015 48 000 38 000 0 tisk a vazba, honoráře autorské, honoráře za překlad

8
Lubomír Hudec,                          

dat.nar. 14.6.1989

Produkce, nahrávání, 

postprodukce,mix a master hudebního 

alba

17. dubna - 28. srpna 2015 64 800 38 000 0
produkce hudebních stop, nahrávání zvukových stop, úpravy 

hudebních stop, mix zvukových stop, mastering zvukových stop

9
MŠ Malínek Liberec, Kaplického 

386, příspěvková organizace,  IČ 

72741546 

"Spejbl a Hurvínek aneb Děti dětem" duben - červen 2015 26 240 16 000 0 doprava - autobus (2 autobusy)

10
Otevřené stránky o.s.,                     

IČ 22892141

Kulturní přehled Ţivá kultura, ţivý 

Liberec
duben - srpen 2015 25 500 20 000 0 tisk, grafické zpracování, náklady na distribuci

11
Sdruţení TULIPAN,                     

IČ 26672472
Týden s TULIPANem 2015 leden - listopad 2015 101 500 35 000 0

DPP koordinátor projektu, organizátoři, fotograf, kameraman(10), 

materiál na workshopy(5), pronájem prostor na realizaci akce, 

nájem kanceláře (10), propagace (tisk letáků, výlep, reklama FB, 

BB aj) 

Celkem
720 940 257 800 0

Ţádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 1. kolo roku 2015  - tabulka B                                    
na akce zahájené v období od 1. dubna do 31. srpna 2015

(příjem ţádostí do 3. dubna 2015 do 14:00 hodin)

(B)   Návrh na neposkytnutí dotace

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace
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Pravidla přidělování dotací z Kulturního fondu  
statutárního města Liberec  

(Příloha č. 1 Statutu Kulturního fondu statutárního města Liberec)     

 
1. Žadatelem může být 

• fyzická i právnická osoba 
• nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města Liberec 
• spolek, sdružení, nadace – občanská sdružení dle zákona č.  83/1990 Sb., obecně 

prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. 
• církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby 

dle zákona č. 3/2002 Sb. 
 

2. Výzvy 
Výzvy budou vyhlašovány minimálně 1x ročně formou „Výzev k předkládání žádostí 
o dotace“ za tímto účelem: 
• podpora kultury na území statutárního města Liberec. 

 
3. V rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace může žadatel předložit 

maximálně tři žádosti. V každé žádosti může žádat o dotaci na 1 akci (projekt). Pokud 
je žadatel vnitřně členěnou organizací (např. na oddíly, kluby, pobočky atd.), považuje 
se pro účely podání žádosti o dotaci každá z těchto organizačních jednotek za 
samostatného žadatele. 

 
4. Kritéria pro posuzování žádosti: 

• Žadatel nesmí mít nesplněné závazky vůči statutárnímu městu Liberec 
• Kvalita předloženého záměru na realizaci akce či projektu 
• Nezbytnost a užitečnost projektu pro občany města, komplexnost 
• Jedinečnost organizace provádějící danou činnost ve městě 
• Spolupráce na tvorbě střednědobého plánu rozvoje služeb v oblasti kultury na 

území města a návaznost na jiné služby v dané oblasti 
• Počet osob zapojených do projektu či akce, efektivnost (na hlavu) 
• Předložení plánu činnosti organizace na daný rok, případně další období 
• Perspektiva další činnosti 
• Využití dříve poskytnutých dotací, dodržení smluvních ujednání 
• Míra financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo fond 
• Reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, 

zkušenosti) 
 

5. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného 
projektu nebo činnosti. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
• Mzdy a ostatní osobní výdaje 
• Náklady (výdaje) na služební cesty 
• Občerstvení 
• Dary třetím osobám (např. květiny) 
• Odpisy majetku 
• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na budoucí možné ztráty) 
• Daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), úroky, které dluží žadatel třetí osobě 
• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 
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6. Žádosti o poskytnutí dotací budou přijímány na předepsaných tiskopisech na 

podatelně MML nebo na věcně příslušném odboru ve stanoveném termínu. Žádosti se 
podávají zásadně předem (před zahájením akce, na kterou je dotace požadována), 
případně i v průběhu činnosti, akce či projektu, nikoli však po jejich ukončení. Na 
každý projekt či akci musí být podána jednotlivá žádost. Jako nedílnou součást žádosti 
žadatel předloží kopie platných dokladů o právní subjektivitě právnické osoby (doklad 
o registraci, výpis z obchodního rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním 
zástupci (např. zápis o jmenování, pověření, plná moc), v případě fyzické osoby kopii 
platného občanského průkazu. Bez těchto dokladů nelze žádost zařadit do výběrového 
řízení. 

 
7. Na jednu akci nelze kumulovat finanční prostředky z různých účelových fondů města. 

 
8. Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15 ti dnů od zveřejnění 

usnesení zastupitelstva města na webových stránkách SML (bez udání důvodu 
rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 
9. Přidělené dotace budou žadatelům poskytnuty na základě uzavřené smlouvy, ve které 

bude přesně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost 
vynaložených prostředků. Finanční prostředky budou zaslány bezhotovostním 
bankovním převodem na příslušný účet žadatele. 
 

10. Minimální výše spolufinancování projektu příjemcem dotace je 20 % z původně 
požadované částky dotace. 

 
11. Písemná zpráva o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace musí být na 

předepsaném tiskopisu předloženy do termínu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí 
dotace z kulturního fondu. 

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

výdajích vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury 
nahrazující, doklad o jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat 
k dotované akci a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši 
spolufinancování projektu (viz. bod 10). Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
 

13. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 10 
pracovních dní po obdržení písemné výzvy. 

 
14. V případě nesplnění termínu předložení vyúčtování, v případě porušení podmínek 

smlouvy o poskytnutí dotace nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v 
předložených dokumentech, nebude žadateli poskytnuta žádná finanční dotace 
z kulturního fondu ani z jiného fondu města, po dobu následujících dvou kalendářních 
let. Zařazení na seznam organizací, které po dobu dvou let nemohou čerpat dotaci 
z účelových fondů SML, projedná a vezme na vědomí příslušná správní rada fondu a 
tajemník správní rady bude informovat ostatní tajemníky správních rad fondů SML. 
Seznam organizací, včetně termínu do kdy zákaz platí, bude zveřejněn na webových 
stránkách SML. 
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Z á p i s   č. 1/2015 
 

z jednání Správní rady kulturního fondu (SRKF) SML konaného dne 5. května 2015  
v budově liberecké radnice, zasedací místnosti č. 210 

 
Přítomni: Jindřich Gubiš, Mgr. Jan Korytář, Ing. Ondřej Červinka, Martin Doubravský,  
    Pavla Haidlová, RNDr. Vít Příkaský, Jana Vančatová, Ing. Květa Vinklátová, Jakub Zobín 
 
                                                                                      
PROGRAM 
1/ Zahájení prvního jednání správní rady předsedou správní rady 
2/ Informace o doručených žádostech a schválených prostředcích do účelového kulturního fondu pro      
    rok 2015 
3/ Projednání základních pravidel, statutu kulturního fondu, navržení postupu při projednávání  
    jednotlivých žádostí, souhrnné informace o podaných žádostech 1. kola 2015 
4/ Projednání každé jednotlivé žádosti 1. kola 2015 
5/ Konečný návrh SRKF na přidělení dotací v 1. kole 2015 – celková částka k přidělení 
 
1/ Zahájení 1. jednání předsedou SR 
Předseda správní rady Jindřich Gubiš uvítal všechny členy a konstatoval, že je správní rada schopná 
usnášení. Členové správní rady odhlasovali všemi hlasy PRO program jednání. 
 
2/ Informace o doručených žádostech a schválených prostředcích do účelového kulturního fondu 
pro rok 2015 
Členové byli informováni o tom, že Zastupitelstvo města Liberec schválilo usnesením ZM č. 10/2015 
ze dne 29. 1. 2015 finanční prostředky kulturního fondu pro rok 2015 ve výši 1,000.000 Kč. 
 
3/ Projednání základních pravidel, statutu kulturního fondu, navržení postupu při projednávání  
jednotlivých žádostí, souhrnné informace o podaných žádostech 1. kola 2015 
Tajemnice kulturního fondu informovala správní radu o poslední aktualizaci statutu a všech jeho 
příloh (základní pravidla, žádost, formulář vyúčtování, kontrola, atd.) od 1. 6. 2014. 
Dne 18. února 2015 byla zveřejněna na úřední desce výzva k možnosti předkládání žádostí o dotace 
z kulturního fondu.  
Termín předkládání žádostí byl stanoven na období od pondělí 23. 3. 2015 do pátku 3. 4. 2015 na akce 
zahájené v období od 1. dubna 2015 do 31. srpna 2015. 
V rámci této 1. výzvy bylo podáno 40 žadateli celkem 48 žádostí s celkovými náklady na projekty 
4,495.413 Kč, z toho požadavky na dotace v celkové výši 1,631.478 Kč.  
 
4/ Projednání každé jednotlivé žádosti 1. kola 2015 
Všechny žádosti byly odevzdány na předepsaných formulářích, žádná nebyla doručena po termínu. 
Žádný ze 40 žadatelů 1. kola 2015 nebyl ke dni jednání SRKF veden na tzv. Blacklistu účelových 
fondů SML. 
 
 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 5. května 2015 posuzovala jednotlivě každou ze 48 
žádostí v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních pravidel, 
platných od 1. 6. 2014 (viz příloha č. 2) takto: 

• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
 11 žádostem (č. 4, 5, 12, 13, 23, 27, 28, 31, 33, 37, 43) nebyla navržena žádná dotace  (viz 
 tabulka – příloha č. 2); 
   

• žádosti, kterým byla navržena dotace:  
37 žádostem (č. 1 – 3, 6 – 11, 14 – 22, 24 – 26, 29, 30, 32, 34 – 36, 38 – 42, 44 – 48) byla 
navržena dotace v konkrétní výši (viz tabulka – příloha č. 2).  
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Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 1. vyhlášené 
kolo roku 2015 v celkové výši 826.600 Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1. Tento návrh bude 
předložen Radě města Liberec k odsouhlasení a Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  
 
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace či nepřidělení žádné dotace.  
 
 
 
 
Přílohy zápisu č. 1/2015 správní rady KF ze dne 5.5.2015 
 
č. 1 – Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 1. kolo 2015 
č. 2 – Základní pravidla pro přidělování dotací z kulturního fondu  
č. 3 – I. Výzva 2015 k podávání žádostí o dotace z kulturního fondu 
 
 
 
 
 
 
V Liberci 5. 5. 2015 
 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
               tajemnice SRKF 

 
Jindřich Gubiš, v.r. 

 předseda SRKF 
 


