
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

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

Bod pořadu jednání:       

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

 

 

Zpracovala:  Jaroslava Nývltová, tajemnice Správní rady Fondu prevence 
SML 

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

telefon: 485 244 981 

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 prevence statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ 
v celkové výši 300.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1, 
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2. uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence 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 prevence statutárního města Liberec 
na přidělení dotací z Fondu prevence 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 prevence 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 prevence Statutárního města Libe-
rec Radě a Zastupitelstvu města Liberec návrh na přidělení dotací z fondu prevence 18 žada-
telům z 31 přijatých žádostí v celkové výši 300.000,- Kč. 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 25/07 byl zřízen Fond prevence statutárního města 
Liberec (dále fond prevence). 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 prevence SML bylo přiděleno 300.000 Kč.  

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 prevence byla vypsána na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 2015 do 
31. 12. 2015 za účelem:  

 
• Podpora aktivit protidrogové politiky (aktivity směrované na cílové specifické skupiny, 

veřejnost atd. vč. prevence užívání tabákových výrobků a alkoholu) 
• Podpora specifické primární prevence užívání drog, tabákových výrobků, alkoholu a 

dalších preventivních programů 
• Podpora začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti (např. terénní pro-

gramy, programy pro oběti trestných činů, osoby bez domova, programy pro osoby 
propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody) a další ohrožené komunity (např. neza-
městnaní, národnostní menšiny) 

• Podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů 
• Podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin 

(např. terénní programy, poradenství atd.) 
• Podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (přístup k zaměstnání, prá-

vům) 
• Podpora sociálních služeb ohroženým skupinám občanů 
• Podpora prevence v bezpečnosti silniční dopravy na území města Liberce 

 

V rámci I. výzvy bylo přijato celkem 31 projektů od 24 žadatelů. Všechny žádosti byly 
podány ve stanoveném termínu, tj. do 3. 4. 2015, na předepsaných formulářích a obsahovaly 
požadované náležitosti a přílohy. Celkové náklady na předložené projekty činily 
14.597.778 Kč, z toho celková výše požadovaných finančních prostředků činila 960.579 Kč.  

Členové správní rady na svém jednání dne 11. 5. 2015 posoudili jednotlivě každou žádost 
dle kritérií uvedených v pravidlech přidělování dotací z fondu prevence (příloha č. 2), které 
jsou přílohou statutu a doporučili v rámci I. výzvy k rozdělení částku 300.000 Kč, návrh na 
přidělení dotací pro jednotlivé žadatele je jmenovitě uveden v příloze č. 1. 
 

Celkem 13 žádostem dotace navržena nebyla (č. 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 26 a 
31), zbylým 18 žádostem byla navržena konkrétní částka uvedená v příloze.  
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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 prevence – I. výzva 2015 
č. 2 Pravidla přidělování dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec 
č. 3 Návrh správní rady na nepřidělení dotací z fondu prevence – I. výzva 2015 
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Příloha č. 1 

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

 

č. žadatel 

IČ/datum 
narození název projektu 

termín 
realizace 
projektu 

celkové 
náklady na 

projekt 

požadovaná 
dotace 

návrh 
správní 

rady 
účel 

1 
Komunitní 
středisko 

Kontakt, p. o. 
27336751 Prázdniny ve městě 

8. 7. 2015 - 
26. 8. 2015 

77 231 35 850 35 000 
cestovné (jízdenky pro děti, 
smluvní přeprava);  spotřební 
materiál; vstupné   

2 
ZŠ Aloisina 

Výšina, p. o. 
65100280 Tamara 

1. 4. 2015 - 
30. 6. 2015 

36 000 30 000 19 000 
výtvarný materiál k práci s dětmi 
v rámci projektu  

3 

Centrum pro 
zdravotně 

postižené LK, 
o.p.s. 

26593980 
Sociální automobil v Liberci 

(2015) 
1. 4. 2015 - 

31. 12. 2015 
33 000 26 000 26 000 

havarijní pojištění a povinné 
ručení 

4 
Fokus Liberec, 

o.p.s. 
46749411 

Dovybavení bytu chráněného 
bydlení pro duševně nemocné 

1. 5. 2015 - 
31. 7. 2015 

23 500 18 800 18 000 
sušička na prádlo; zahradní věšák 
na prádlo; zahradní plechový 
domek;  

6 Laxus o.s. 62695487 
Centrum drogových služeb ve 

vězení 
1. 1. 2015 - 

31. 12. 2015 
3 019 000 50 000 15 000 

kancelářské potřeby;  pohonné 
hmoty; opravy; spoje; školení, 
vzdělání, supervize; ekonomické 
a účetní služby; ostatní služby  

8 

Bílý kruh 
bezpečí, z.s. 
pobočka v 

Liberci 

47607483 
Víkendový psychorekondiční 

pobyt pro traumatizované oběti 
trestných činů 

červen - říjen 
2015 

28 000 15 000 10 000 
kancelářské a výtvarné potřeby; 
ubytování;  supervize pracovního 
týmu  

9 
Centrum 

Kašpar, o. s. 
26994445 Sociální prevence s Kašparem 

1. 5. 2015 – 
31. 12.2015 

69 700 50 200 6 000 
kancelářské potřeby; toner; 
grafické zpracování a tisk letáků  
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13 

Centrum pro 
zdravotně 

postižené LK, 
o. p. s. 

26593980 
Centrum krizové pomoci pro 

rodiče s dětmi - 2. část 
1. 4. 2015 -        

31. 12. 2015 
50 000 41 000 21 000 Zpracování studie stavby  

14 
Středisko pro 
ranou péči, 

o.p.s. 
28731191 

Obnova prostor pro ambulantní 
programy pro rodiny dětí s 

postižením raného věku 

1. 4. 2015 -         
31. 12. 2015 

33 000 23 500 

  
  

23 000 
  

bazén na míčky + zakrytí; 
zatemnění místnosti pro 
stimulaci zraku; oprava 
komunikační tabule  
stoleček a židličky  

18 
Romodrom, o. 

p. s. 
26537036 

Prohlubování kvalifikace 
terénních pracovníků ve 
vyloučených lokalitách 

1. 9. 2015 -         
31. 12. 2015 

41 800 31 460 15 000 
základní kurz krizové intervence 
pro 4 osoby                            

19 
Rytmus 

Liberec, o.p.s. 
27322793 

Sociální rehabilitace metodou 
podporovaného zaměstnávání 

1. 4. 2015 - 
31. 12. 2015 

21 700 15 500 10 000 

odborná literatura; kancelářské 
potřeby; stojan + ramínka pro 
JOB Club; PC pro klienty 
komplet; software pro PC  

20 
Člověk v tísni, 

o. p. s. 
25755277 Sportuj s klubem 

červenec – 
srpen 2015 

25 993 18 000 13 000 

nákup vybavení lékárničky; 
ubytování; cestovné; strava; 
vstup do lanového centra; 
půjčovné raftů; půjčovné  
koloběžky; vstupné  

22 
Sdružení 
TULIPAN 

26672472 Bez práce nejsou koláče 
1. 4. 2015 -        

31. 12. 2015 
9 343 000 40 000 20 000 

papíry; hlína, glazury; tonery; 
výtvarné potřeby; nájemné; 
ochranné pracovní pomůcky; 
telefony  

23 
Sdružení 
TULIPAN 

26672472 K sobě blíž 
1. 4. 2015 -        

31. 12. 2015 
108 000 25 500 10 000 

cartrige; pronájem prostor; 
webhosting; telefony; propagace 
projektu;  
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27 Maják o.p.s. 25405276 
Preventivní programy pro třídní 

kolektivy 
1. 4. 2015 - 

31. 12. 2015 
105 000 20 000 20 000 

kancelářský materiál; pomůcky; 
nájemné; grafické zpracování a 
tisk materiálů    

28 
Stránská 
Michaela 

6. 2. 1982 Noc venku Liberec 2015 19. 11. 2015 25 000 20 000 13 000 

workshopy; papírové kartony na 
spaní, kancelářské potřeby; 
pronájem prostor; zvukař; tisk 
materiálů; kameraman, fotograf; 
grafika; reklama; tisk fotografií;  

29 
Stránská 
Michaela 

6. 2. 1982 Aktivizační pobyt 
  

září - říjen 
2015 

30 000 24 000 19 000 

workshopy, arteterapie; 
pronájem chaty;  tisk fotografií; 
tisk materiálů; doprava; výlety, 
vstupné  

30 
DH Liberec, 

o.p.s. 
27298523 Sexuální osvěta = sexuální zdraví 

duben - 
prosinec 2015 

10 650 7 650 7 000 

listy sexuality; DVD masturbace 
2x; plakáty lidského těla; 
didaktické pomůcky; metodické 
pomůcky; další pomůcky  

 
Celkem 

 
    

13 080 574 492 460 300 000 
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Pravidla přidělování dotací  
z Fondu prevence 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 aktivit protidrogové politiky (aktivity směrované na cílové specifické 
skupiny, veřejnost atd. vč. prevence užívání tabákových výrobků a alkoholu) 

• Podpora specifické primární prevence užívání drog, tabákových výrobků, alkoholu 
a dalších preventivních programů 

• Podpora začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti (např. terénní 
programy, programy pro oběti trestných činů, osoby bez domova, programy pro 
osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody) a další ohrožené komunity 
(např. nezaměstnaní, národnostní menšiny) 

• Podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů 
• Podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických 

skupin (např. terénní programy, poradenství atd.) 
• Podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (přístup k zaměstnání, 

právům) 
• Podpora sociálních služeb ohroženým skupinám občanů 
• Podpora prevence v bezpečnosti silniční dopravy na území města Liberce 

 
 

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. 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 sociálních služeb na území 

města a návaznost na jiné služby v dané oblasti 
• Počet osob zapojených do projektu či akce, efektivnost (na hlavu) 
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• 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 

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

podatelně MML nebo na odboru péče o občany 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. 
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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 fondu prevence 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 prevence 
       I. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 2015 – 31. 12. 2015 – příjem žádostí do 3. 4. 2015  

 

č. žadatel 

IČ/datum 
narození název projektu 

termín 
realizace 
projektu 

celkové 
náklady na 

projekt 

požadovaná 
dotace 

návrh 
správní 

rady 
účel 

5 

NIPI 
bezbariérové 

prostředí, 
o.p.s. 

27163059 
Vyrovnávání příležitostí pro 

občany se ZP na úseku 
bezbariérové přístupnosti staveb 

1. 4. 2015 - 
31. 12. 2015 

71 000 15 000 0 

kancelářské potřeby; 
pohonné hmoty; PC pro 
odbornou konzultantku; 
poštovní služby; internetové 
služby; telekom.  služby;  

7 
ZŠ nám. Míru, 
Liberec, p.o. 

71294988 Život bez rizik 
duben - 

prosinec 2015 
42 279 33 819 0 poplatky za semináře 

10 
Základní škola 
Kaplického, p. 

o. 
72743379 Společně k bezpečí 

1. 9. 2015 –  
31. 12. 2015 

26 000 20 800 0 
preventivní programy Maják, 
o.p.s. 

11 
Základní škola 
5. května, p. o. 

65642376 Zdravá třída 
duben  - 

prosinec 2015 
70 000 56 000 0 

administrace projektu; 
literatura na téma prevence; 
preventivní programy Maják  

12 
Základní škola 
Dobiášova, p. 

o. 
68975147 Závislost známá - neznámá 

IV. čtvrtletí 
2014/2015 

20 000 15 000 0 kancelářské potřeby; lektorné  

15 Advaita, z.ú. 65635591 Závislost seniorů 
duben  - 

prosinec 2015 
90 000 60 000 0 

lektorné ; zpracování a tisk 
osvětových materiálů  
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16 Advaita, z.ú. 65635591 
Podpora resocializace matek po 

léčbě závislosti 
duben  - 

prosinec 2015 
90 000 54 000 0 

sporák; lednice; pračka  
pronájem a služby spojené s 
užíváním bytu  

17 Advaita, z.ú. 65635591 
Upevnění pracovních návyků pro 

závislé 

  
duben - 

prosinec 2015 
119 000 96 000 0 

pracovní stoly (8ks); skříně 
regálové; regálové systémy  
instalatérsko-topenářské 
práce, výlevka; pokládka 
linolea  

21 
Sdružení 
TULIPAN 

26672472 Uč se dívko moudrou býti 3 
1. 4. 2015 -        

31. 12. 2015 
757 000 30 000 0 lektoři; kurzovné; cestovné  

24 
Komunitní 
středisko 

Kontakt, p. o. 
27336751 Kurz sebeobrany pro seniory 

září - prosinec 
2015 

19 200 12 500 0 

tisk propagačních materiálů 
(tonery, papíry, laminovací 
fólie); odborný lektor 
sebeobrany  

25 

Pionýr  z.s. 
Pionýrská 
skupina 

Radovánka 

69292051 Drogy nás ohrožují 
září - říjen 

2015 
40 000 20 000 0 

drobný kancelářský materiál; 
tisk materiálů na workshopy  
zdravotnický materiál; 
lektorné;  

26 
Základní škola 
Křižanská, p. 

o. 
72741791 

Prevence se vyplácí, aneb lepší je 
být připraven II. 

duben - 
prosinec 2015 

134 600 30 000 0 
kancelářský materiál; kurz 
prevence šikany;  kurz 
prevence patologických jevů    

31 

Asociace 
nestátních a 
neziskových 
organizací 

Libereckého 
kraje 

70982252 
Poradna a vzdělávání pro osoby i 

subjekty v krizových situacích 
duben - 

prosinec 2015 
38 125 25 000 0 

spotřební materiál (papír, CD, 
toner…); propagace akcí; 
tiskové práce, grafika;   
nájemné (část); telekom.  
poplatky, internet, poštovné; 
lektoři (přednášky, doprava)  

 Celkem    
1 517 204 468 119 

0  

 


