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

Bod pořadu jednání:       

Návrh správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na přidělení dotací z 
Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015                          

 

 

Zpracovala:  Pavlína Háková, tajemnice Správní rady Fondu zdraví SML 

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

telefon: 485 244 982 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Pavel Kalous, pověřený zastupováním funkce 

 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 Fondu zdraví statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ v 
celkové výši 717.000,- Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1, 
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2. uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví statutárního města 
Liberec se žadateli uvedenými jmenovitě  v příloze č. 1 podle schválené vzorové 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 

 

3. neposkytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ 
žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 3, 

 

a  u k l á d á 

 

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 Fondu zdraví statutárního 
města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
statutárním městem Liberec a žadateli. 

          T: 08/2015 
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Důvodová zpráva 

 
V rámci 1. výzvy roku 2015 předkládá Správní rada Fondu zdraví statutárního města Liberec 
Radě a Zastupitelstvu města Liberec návrh na přidělení dotací z fondu zdraví 44 žadatelům z 
54 přijatých žádostí v celkové výši 717.000,- Kč. 

 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 25/2007 ze dne 22. 2. 2007 byl zřízen Fond zdraví 
statutárního města Liberec (dále fond zdraví). Usnesením zastupitelstva města č. 10/2015 byl 
dne 29. 1. 2015 schválen rozpočet statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 
2015.  Do rozpočtu fondu zdraví SML bylo přiděleno 800.000,- Kč. Zůstatek na účtu fondu 
zdraví činil k 31. 3. 2015 42.886,62 Kč a tvořily ho vrácené a nevyčerpané dotace roku 2014. 

Rada města Liberec schválila dne 17. 2. 2015 usnesením č. 137/2015 první výzvy 
k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z účelových fondů města. 

I. výzva fondu zdraví byla vypsána na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 2015 do 31. 12. 
2015 za účelem:  

 
• podpory zdravotních preventivních a léčebných programů na území města vedoucí 

k prevenci civilizačních onemocnění 
• podpory aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů 
• podpory aktivit v sociální oblasti ve prospěch občanů města, přispívajících k překonání 

sociálního vyloučení 
• podpory vytváření zdravého životního stylu 
• podpory vzdělávacích a výchovných programů 

 

V rámci I. výzvy bylo přijato celkem 54 projektů od 39 žadatelů. Všechny žádosti byly 
podány ve stanoveném termínu, tj. do 3. 4. 2015, na předepsaných formulářích a obsahovaly 
požadované náležitosti a přílohy. 1 žádost byla před zasedáním správní rady stornována 
samotným žadatelem. Celkem bylo tedy hodnoceno 53 žádostí od 39 žadatelů. Celkové 
náklady na předložené projekty činily 26.886.434,- Kč, z toho celková výše požadovaných 
finančních prostředků činila 1.606.680,- Kč.  

Členové správní rady na svém jednání dne 6. 5. 2015 posoudili jednotlivě každou žádost dle 
kritérií uvedených v pravidlech přidělování dotací z fondu zdraví (příloha č. 2), které jsou 
přílohou statutu a doporučili v rámci I. výzvy k rozdělení částku 717.000,- Kč, návrh na 
přidělení dotací pro jednotlivé žadatele je jmenovitě uveden v příloze č. 1. 
 

9 žádostem dotace navržena nebyla (č. 19,23,26,31,35,42,45,47 a 50), zbylým 44 žádostem 
byla navržena konkrétní částka uvedená v příloze.  

Nerozdělené finanční prostředky fondu zdraví (83.000,- Kč) a část zůstatku fondu k 31. 3. 
2015 se předpokládá rozdělit v rámci II. výzvy, která bude vyhlášena na podzim roku 2015. 
Výzva bude zaměřena na konkrétní (specifickou) cílovou skupinu. 
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O přidělení dotací rozhodne rada města a zastupitelstvo města na základě předloženého 
návrhu správní rady. 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. 
 
 
Přílohy: 
č. 1 Návrh správní rady na přidělení dotací z fondu zdraví – I. výzva 2015 
č. 2 Pravidla přidělování dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec 
č. 3 Návrh správní rady na nepřidělení dotací z fondu zdraví – I. výzva 2015 
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Příloha č. 1 
 

Návrh správní rady na přidělení dotací z fondu zdraví 
I. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 2015 – 31. 12. 2015 – příjem žádostí do 3. 4. 2015  

 
 

Pořa
dové 
číslo 

 
Žadatel 
 

 
IČ/datum 
narození  

 
Název projektu 

Termín 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady na 
projekt 
 

Požadovaná 
dotace 

Doporuč. 
spr. rady 
fondu 

 
Účel čerpání 

     Kč Kč  
1 Regionální organizace 

zdravotně postižených 
Sever Liberec 

46744398 Rehabilitace, poradenství, 
klubová činnost 

celoroční 47.300 25.000 15.500 nájem cvičebny a kanceláře 
poplatky za telefon 
pronájem bazénu na rekondičním pobytu 
 

2 Senior fitnes občanské 
sdružení 

22724770 Liberečtí senioři v pohybu 1.4.2015-
31.12.2015 

121.300 49.500 5.000  pronájem tělocvičny 
 

3 TyfloCentrum Liberec 
o.p.s. 

25475894 Průvodcovské a předčitatelské 
služby pro nevidomé a těžce 
slabozraké 

celoroční 412.000 93.000 25.000 pronájmy, energie 
jízdné  
 

4 ARCUS Společnost 
onkologických pacientů, 
jejich rodinných 
příslušníků a přátel 
 

46745602 Zlepšení psychické a fyzické 
kondice onkologických pacientů 

červen – 
září  2015 

492.060 77.000 45.000 nemateriálové náklady - rekondiční pobyt 
Sezimovo ústí (51 osob) 
 

5 Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. – okresní 
organizace Liberec 
 

46749055 Ozdravný pobyt zdravotně 
postižených v Janských Lázních 

29.8.2015-
5.9.2015 

147.000 40.000 25.000 ubytování (40 osob) 
 

6 Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. – okresní 
organizace Liberec 

46749055 Rekondiční pobyt zdravotně 
postižených v Sezimově Ústí 

2.8.2015-
9.8.2015 

235.960 40.000 20.000 ubytování  (42 osob) 

7 CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s. 

26593980 Pořízení elektrického 
polohovacího lůžka a 
antidekubitní matrace 

1.4.2015-
31.12.2015 

37.000 29.000 10.000  1x elektrická polohovací postel s 
antidekubitní matrací 
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8 CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s. 
 

26593980 Pořízení vysokých čtyřkolových 
vozítek 

1.4.2015-
31.12.2015 

35.000 28.000 5.000 5 x vysoké čtyřkolové vozítko 

9 CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s. 
 

26593980 Zlepšení technického 
zabezpečení sociálních služeb 
poskytovaných v Liberci 

1.4.2015-
31.12.2015 

45.000 36.000 15.000 15 x služební mobilní telefon v hodnotě cca 
3.000,- Kč pro terénní sociální pracovníky a 
osobní asistenty 

10 Klub pro zdraví obyvatel 
Liberecka 

68974833 Zdravé dítě – zdravá budoucnost celoroční 60.000 32.000 25.000 nákup rehabilitačních pomůcek 
pronájem tělocvičen 

11 Klub pro zdraví obyvatel 
Liberecka 

68974833 Doplnění zázemí pro 
poskytování odborné pohybové 
rehabilitační péče  

1.4.2015-
31.12.2015 

226.000 79.000 25.000 nákup rehabilitačních pomůcek (systém 
Therasuit) 
pronájem prostor 
 

12 Územní organizace 
Svazu diabetiků ČR 
Liberec, pobočný spolek 

71193316 Rekondiční pobyt diabetiků 
v Jánských Lázních 

29.8.2015 -
5.9.2015 

48.800 15.000 10.000 ubytování (10 osob) 

13 Územní organizace 
Svazu diabetiků ČR 
Liberec, pobočný spolek 

71193316 Aktivní život zdravotně 
postižených seniorů 

1.4.-
17.12.2015 

22.665 10.000 6.000 papír, náplň do tiskárny, edukační materiály 
pronájem tělocvičny 
pronájem prostor pro edukaci 
cvičení 
plavání 
 

14 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
příspěvková organizace 

00083194 Zvukové knihy dobývají uši 
čtenářů 

duben – 
prosinec 

2015 

25.000 20.000 15.000 nákup zvukových knih 

15 Česká unie neslyšících 00675547 Sociálně aktivizační služby pro 
osoby se sluchovým postižením 
 

1.4.2015 – 
31.12.2015 

807.680 30.000 30.000 nájemné 
služby (elektřina, voda, teplo) 

17 Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. – základní 
organizace diabetiků 
Liberec 

69291926 Ozdravný pobyt zdravotně 
postižených ve Sloupu v 
Čechách 

12.9.2015– 
19.9.2015 

93.900 28.000 25.000 ubytování (30 osob) 
 

18 FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 Svépomocný klub pro duševně 
nemocné 

celoroční 129.516 17.000 12.000 vstupné 
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20 Tělovýchovná jednota 
KARDIO o.s. Liberec 

46744576 35. Letní kondiční tábor  23.5. 2015 
-30.5.2015 

173.250 25.000 20.000 pobytové náklady 
 

21 Tělovýchovná jednota 
KARDIO o.s. Liberec 

46744576 Podzimní turistický sraz 2015 
 

5.9. 2015 – 
12.9.2015 

151.200 25.000 20.000 pobytové náklady (42 osob) 
 

22 Komunitní středisko 
Kontakt Liberec, p.o. 
 

27336751 Zdravý životní styl, aneb jak na 
to! 

září – říjen 
2015 

17.460 12.500 5.000 lektorné (nordic walking) 

24 Amelie, o.s. 27052141 Psychosociální podpora 
onkologicky nemocných v 
Liberci 

1.3.2015 -
31.12.2015 

202.400 30.000 1.000  publicita 

25 Středisko pro ranou péči 
Liberec, o.p.s. 

28731191 Zajištění prostor pro ambulantní 
programy pro rodiny a jejich děti 
raného věku s postižením 

1.4.2015-
31.12.2015 

102.591 60.000 40.000  nájemné za kancelářské prostory 

27 Základní škola, Liberec, 
Kaplického 384, p.o. 

72743379 „Žijeme zdravě“ květen – 
prosinec 

2015 

50.000 40.000 20.000 nákup školní kuchyňky pro žáky v rámci 
kroužku vaření 
 

28 Oblastní charita Červený 
Kostelec 

48623814 Domov sv. Josefa – komplexní 
péče o nemocné roztroušenou 
sklerózou 

celoroční 19.875.670 40.000 20.000 služby 

29 ROZKOŠ bez RIZIKA 44990901 Prevence šíření pohlavně 
přenosných infekcí včetně HIV 
v Libereckém kraji 

1.4.2015-
31.12.2015 

424.000 50.000 4.000 služby laboratoří pro nepojištěné klienty 
 

30 Rytmus Liberec, o.p.s. 27322793 Sociální rehabilitace metodou 
podporovaného zaměstnávání, 
její prezentace a medializace 
 

1.4.2015-
31.12.2015 

35.102 27.500 11.000 DDHM - notebook (část) 
materiál – tonery, fotografie, materiál ostatní 
drobný 
 

32 Hospicová péče sv. 
Zdislavy, o.p.s. 

28700210 Klub Zdislava 1 x 
měsíčně 

135.000 16.000 16.000 materiál pro výtvarnou činnost – mýdlová 
hmota, vosk, přírodní materiál 
služby, poštovné 
 

33 Hospicová péče sv. 
Zdislavy, o.p.s. 

28700210 Pomůcky pro zajištění hospicové 
péče 
 

04 -
12/2015 

256.200 30.000 30.000 3 x aktivní matrace včetně pumpy 

34 Celia – život bez lepku 
o.p.s. 

27048861 Aktivity směřující ke zlepšení 
života lidí s celiakií 
 

1.4.2015-
31.12.2015 

28.000 10.000 1.000 hosting, doména 

36 Denisa Péryová 5.11.1974 NATURE FITNESS červen – 
říjen 2015 

15.000 10.000 3.500 roční provoz web stránek 
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37 Sdružení TULIPAN 26672472 „Malovaný džbánku II“ celoroční 138.000 25.000 13.000 materiál pro keramiku 
různé druhy papírů 
různé výtvarné potřeby (zejména barvy, 
štětce, lepidla aj.) 
 

38 Sdružení TULIPAN 26672472 „Naděje na míru III“ 1.4.2015-
31.12.2015 

1.141.500 50.000 27.000 průmyslové šicí stroje (4x) a overlock 5-
nitný, 2-jehlový (1x) 
pronájem prostoru 

39 Sdružení TULIPAN 26672472 „Svaž si“ 1.4.2015-
31.12.2015 

65.000 30.000 25.000 Metal Blind systém (stroj pro potisk hřbetu) 

40 Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Volnočasová pohybová aktivita červenec – 
srpen 2015 

49.530 28.830 17.000 ubytování (12 dětí +3 soc. pracovnice) 
vstupné na kulturní památky a akce 
 

41 MCU KOLOSEUM, 
o.p.s. 

25405080 Nákup ponorného profi mixéru 
s příslušenstvím 

duben – 
září 2015 

27.000 21.600 21.600 profi mixér s příslušenstvím 

43 ZO ČSOP Armillaria 64040411 Poradna zdravého životního 
stylu a výživy 

duben – 
prosinec 

2015 

51.000 20.000 8.000 propagace akcí 
tiskové práce, grafika 

44 Pionýr z.s. Pionýrská 
skupina Radovánka 

69292051 Zachraňujeme si životy červen 
2015 

30.000 20.000 5.000 zdravotnický materiál 
 

46 Občanské sdružení 
OBZOR 

26642808 Ozdravný rekondiční a rehab. 
pobyt 2015 

12. – 18. 7. 
2015 

105.000 10.000 10.000 doprava plošinovým autobusem 

48 Dolmen, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení 

27291049 „Tematický pobyt pro klientky 
chráněného bydlení“ 

červen – 
říjen 2015 

80.320 52.000 14.000 částečná úhrada tematického týdenního 
pobytu pro 6 klientek 
doprava na pobyt 6 klientek a 2 asistentek 
hromadnou dopravou 

49 Dolmen, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení 

27291049 „Jíme jinak“ červen – 
prosinec 

2015 

42.600 33.400 17.400 nákup odborné literatury 
pronájem prostor (10 lekcí; 4 hodiny/lekce) 
přepis receptů s využitím prvků alternativní 
komunikace (40 hodin) 
tisk receptů – brožury pro účastníky 
 

51 Roska Liberec, region. 
org. Unie Roska 

65100395 Podzimní rekondiční pobyt pro 
pacienty s roztroušenou 
sklerózou 

podzim 
2015 

77.900 10.000 10.000 ubytování  

52 Roska Liberec, region. 
org. Unie Roska 

65100395 Jarní rekondiční pobyt pro 
pacienty s roztroušenou 
sklerózou 

jaro 2015 77.900 10.000 10.000 ubytování  
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53 DH Liberec, o.p.s. 27298523 Pohybové kurzy pro uživatele 
sociálních služeb DH Liberec 

duben – 
prosinec 

2015 

29.000 21.000 9.000 reprobox aktivní 
pomůcky – švihadla, míče, podložky, 
kostýmy 

54 SH ČMS, SDH Liberec - 
Sever 

72541245 Soutěžní dětské odpoledne pro 
děti nejen z dětských domovů 

13. 6. 2015 91.000 75.000 25.000 20.000 odměny soutěžícím 
5.000 propagační materiál 

 CELKEM    26.457.804 1.431.350 717.000  
 

 
 
 



Příloha č. 2 
Příloha č. 1 Statutu Fondu zdraví 
 

 1

Pravidla přidělování dotací z Fondu zdraví 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 zdravotních preventivních a léčebných programů na území města vedoucí 
k prevenci civilizačních onemocnění (diabetes, onkologická onemocnění, vnitřní 
onemocnění, TBC, AIDS, infekční onemocnění, onemocnění centrální nervové 
soustavy) 

• Podpora aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě 
nepříznivým zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů (pobytové 
rekondiční programy, rehabilitační programy, apod.) 

• Podpora aktivit v sociální oblasti ve prospěch občanů města, přispívajících 
k překonání sociálního vyloučení 

• Podpora vytváření zdravého životního stylu (zdravá výživa, duševní zdraví, 
hygiena, osvěta, apod.) 

• Podpora vzdělávacích a výchovných programů (občané, děti, mládež) 
 

3. V rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace může žadatel předložit 
maximálně 3 žádosti. V každé žádosti může žádat o dotaci na 1 akci (projekt). Pokud 
je žadatel vnitřně členěnou organizací (např. 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 sociálních služeb 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) 
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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 

 
6. Žádosti o poskytnutí dotací budou přijímány na předepsaných tiskopisech na 

podatelně MML nebo na odboru školství, kultury a sociálních věcí – oddělení 
humanitním 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 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. 
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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 fondu 
zdraví 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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Příloha č. 3 
 

Návrh správní rady na nepřidělení dotací z fondu zdraví  
I. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 2015 – 31. 12. 2015 – příjem žádostí do 3. 4. 2015  

 
 

Pořa
dové 
číslo 

 
Žadatel 
 

 
IČ/datum 
narození  

 
Název projektu 

Termín 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady na 
projekt 
 

Požadovaná 
dotace 

Doporuč. 
spr. rady 
fondu 

 
Účel čerpání 

     Kč Kč  
19 Nadační fond Dar zraku 02514575 Zdravé oči v každém věku průběžně 

v roce 
2015 -

28.4.,11.5.,
18.5., a 

19.9. 

44.000 30.000 0 DPP (2 pracovníci a´ 250 Kč/2hod., a´ 4 dny) 
DPP - koordinátor projektu 
doprava (4 x 250 km) 
pronájem přístroje na měření zraku 
pronájem techniky – dataprojektor a počítač 
účetnictví – externí služba 
získávání zdrojů – externí služba 
propagace projektu – tisk a inzerce 
 

23 Komunitní středisko 
Kontakt Liberec, p.o. 

27336751 Kurz břišních tanců pro seniory září – 
listopad 

2015 
 

8.530 4.050 0 odborný lektor 

26 Zdravý zoubek občanské 
sdružení 

22732896 Zdravý zoubek 2015 27.4.2015 
– 

11.12.2015 

130.000 15.000 0 
 
 
 

zubní kartáčky a zubní pasty 

31 MUDr. Anna Kšírová 2.3.1984 Mezinárodní týden nošení dětí 4.-
18.10.2015 

12.440 9.940 0 manipulační panenka 
ergonomické nosítko 
materiál pro instalaci výstavy, kancelářské 
potřeby 
tisk fotografií 
tisk instruktážních materiálů rozdávaných 
v rámci výstavy, workshopu a přednášky 
pronájem V-klubu na přednášku o nošení 
poštovné 
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35 Cyklisté Liberecka o.s. 26549646 Do práce na kole 2015 1.4.2015 – 
30.7.2015 

23.800 18.800 0 kancelářské potřeby 
zapůjčení a doprava nákladních kol na 
cyklojízdu 
tisk a kopírování (plakáty, pozvánky) 
plakátovací služby (MHD) 
pronájem prostor – závěrečná akce 
platba web. doména 
telefon koordinátora 
 

42 MCU KOLOSEUM, 
o.p.s. 

25405080 Vybavení jídelny Gastro 
nábytkem 

duben – 
září 2015 

150.000 60.000 0 vybavení jídelny novým nábytkem (20 ks 
stolů a 120 ks stohovatelných židlí) 

45 Mgr. Iva Karásková 14.7.1980 Světový týden respektu k porodu 
2015 

18. -20. 
květen 

2015 

20.000 15.000 0 pronájem prostor 
honoráře a cestovné přednášejících 
propagace 

47 Dialog Jessenius o.p.s. 28908686 Ruce na prsa 10/2015 34.860 19.560 0 DPP zdravotní sestra na stánku 
plakáty na akci 
cestovné 
doprava a instalace stánku 
výlep plakátů v Liberci 

50 Roska Liberec, region. 
org. Unie Roska 

65100395 Den otevřených dveří s Roskou 2015 5.000 3.000 0 DPP host akce, cvičitel, zdravotník 

 CELKEM    428.630 175.350 0  
 

 
 
 


