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1. poskytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělává-
ní statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ v celkové výši 430.500,- Kč 
žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1, 
 

2. uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání 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 pro podporu a rozvoj vzdělávání 

statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělává-
ní statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ žadatelům jmenovitě uve-
deným 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 pro podporu a 
rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na 
základě uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli. 

  

 

 
 
                                                                                                            T: srpen 2015 
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Důvodová zpráva 
 
V rámci 1. výzvy roku 2015 předkládá Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání  
Statutárního města Liberec Radě a Zastupitelstvu města Liberec návrh na přidělení dotací 
z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 26 žadatelům z 32 přijatých žádostí v celkové výši 
430.500,- Kč. 
 
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 32/00 ze dne 28.3.2000 byl zřízen Fond pro pod-
poru a rozvoj vzdělávání (FPRV SML) jako trvalý účelový fond města Liberec. 
 
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 pro podporu a rozvoj 
vzdělávání SML bylo přiděleno 1.000.000,- Kč. Zůstatek na účtu fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání  činil k 12. 5. 2015 cca 220.000 Kč a tvořily ho vrácené a nevyčerpané dotace z 
roku 2014. 
 
V průběhu března 2015 bylo vyhlášeno 1. kolo  poskytování dotací z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání  na akce zahájené od 1. dubna do  30. září 2015 s termínem uzávěrky v pá-
tek 3. dubna 2015 do 14:00 hodin. 
K termínu uzávěrky bylo podáno celkem 32 žádostí. 
 
Žádosti 1. kola FPRV pro rok 2015 
Správní rada FPRV na svém jednání dne 11.5.2015 posuzovala jednotlivě každou ze 32 žá-
dostí v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních pra-
videl platnými od 1.3.2013 (viz. příloha č. 2) takto: 
 

- žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
6 žádostem (č. 2,4,5,18,25,29) nebyla navržena žádná dotace (viz. příloha č. 3), 

 
 

- žádosti, kterým byla navržena dotace: 
      26 žádostem (č. 1,3,6-17,19-24,26-28,30-32) byla navržena dotace v konkrétní výši      
      (viz. příloha č. 1).        

 
Správní radou FPRV byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 1. vyhlášené 
kolo roku 2015 v celkové výši 430.500,-Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1. 
Tento návrh byl předložen Radě města Liberec k odsouhlasení a je předkládán Zastupitel-
stvu města Liberec ke schválení. 
 
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé pí-
semně vyrozuměni o výši přidělené dotace či nepřidělení žádné dotace. 

 
 

„Formulace usnesení byla konzultována s právníkem odboru školství, kultury a sociál-
ních věcí.“ 
 
Přílohy: 
č.1 – Návrh Správní rady FPRV na přidělení dotací - 1. kolo r. 2015 

      č.2 -  Pravidla pro přidělování dotací z FPRV SML 
      č.3 -  Návrh Správní rady FPRV na nepřidělení dotací  - 1. kolo r. 2015 
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Příloha č. 1            Návrh Správní rady na přidělení dotací z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML -  I. kolo 2015 
Tematické zařazení projektu:  
1) soutěže a projekty 
2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního významu 
3) mimoškolní činnost 
4) školní časopisy + školní publikace 

 Žadatel Název akce Tematické 
zařazení 
projektu 

Rozpočet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Úprava 
požadavku  

(-) 

Návrh výše   
příspěvku 

Specifikace využití příspěvku. 

  1 
 

Podještědské 
gymnázium, s.r.o., 
Sokolovská 328, 
Liberec 14, 460 14 
IČ:46708812 

Luštěniny – školní 
studentský 
občasník 

4/ 9.000,- 6.000,- - 6.000,- Tisk a vazba časopisu (duben, 
červen, září). 

3 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642, 
Liberec 15, 460 15 
IČ:65100280 

Výšinka zpívá díla 
českých autorů 20. 
Století – Jan Dušek 

3/ 101.000,- 50.000,- 10.000,- 40.000,- Nahrávání CD, služba 
nahrávacího studia, lis CD 700 ks. 

6 Krajská vědecká 
knihovna v 
Liberci, 
příspěvková 
organizace 
IČ:00083194 

Umění je to, co je 
neodolatelné. 
(William Saroyan) 
hudební a literárně 
dramatické pořady 

2/ 35.000,- 28.000,- 7.000,- 21.000,- Honoráře – 2 pohádky pro děti, 6 
pořadů na pobočkách (divadla, 
besedy, dílny). 

7 Krajská vědecká 
knihovna v 
Liberci, 
příspěvková 
organizace 

Musíš se mnoho 
učit, abys poznal, že 
málo víš. (Michel de 
Montaigne)odborné 
přednášky a 

2/ 30.000,- 24.000,- 4.000,- 20.000,- Honoráře (20 pořadů, průměrná 
výše 1.500,- Kč). 



 2

IČ:00083194 kulturn ě vzdělávací 
akce v KVK 

8 Sbor dobrovolných 
hasičů Horní 
Hanychov, spolek, 
Ještědská 44, 460 
08 Liberec 8 
IČ:46749969 

Hanychovský 
„PLAMEN“ jinak. 

1/ 28.200,- 14.400,- 8.400,- 6.000,- Technické zabezpečení – filmy, 
knihy, baterie. Materiál na 
vytyčení prostorů- praporky, tyče. 
Propagační materiál – tisk, 
pozvánky, lamino, barva. 
Materiálové zabezpečení – proj. 
plátno, kabeláž, audiovizuální 
zařízení, diplomy, plakety, stopky. 

9 Filmový klub 
Liberec, 
Chrastavská 
273/30, Liberec 1, 
46001 
IČ:65635698 

Čeština a média na 
školách 

2/,3/ 34.200,- 25.200,- 13.200,- 12.000,- Honoráře lektorům.  

10 Základní škola 
Liberec, nám. Míru 
212/2, příspěvková 
organizace 
IČ:71294988 

Zlatý štětec 1/ 20.000,- 16.000,- 5.000,- 11.000,- Ceny vítězům (50 vítězů). 

11 Základní škola 
Liberec, Oblačná 
101/15, 
příspěvková 
organizace 
IČ:46744908 

Školní časopis 4/ 11.760,-  4.000,- - 4.000,- Papír do kopírky. 

12 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642, 
příspěvková 

4. školní jarmark 
ZŠ Aloisina výšina 

3/ 22.000,- 17.600,- 7.600,- 10.000,- Bílý a barevný papíry, kartóny, 
kancelářský a výtvarný materiál, 
textilní a galanterní materiál, 
pronájem stánků, ozvučení 
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organizace 
IČ:65100280 

jarmarku. 

13 Základní škola 
Liberec, U Soudu 
369/8, příspěvková 
organizace 
IČ:72743131 

Příběh dětí – 
kresby dětí 
z terezínského 
ghetta a současnost 

1/ 27.316,- 21.476,- 11.476,- 10.000,- Doprava výstavních materiálů na 
panelech z Židovského muzea 
v Brně a zpětný odvoz, tzn. 2x618 
km, přeprava materiálů 
z Židovského muzea Praha a zpět, 
nákup knihy Hanin kufřík á 170 
Kč, nákup knihy O chlapci, který 
se nestal číslem á 135 Kč (nákup 
knih do částky 3.774 Kč)zapůjčení 
výstavních panelů Kresby dětí 
terezínského ghetta. 

 14 Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384, 
příspěvková 
organizace 
IČ:72743379 

Kaplický jarmark 3/ 30.080,- 23.580,- 11.580,- 12.000,- Textilní mat.(prostěradla, flauš, 
látky), výtvarné pomůcky(fixy, 
barvy, fimo, cermit, voskovky, 
tempery, špejle…)bižuterní 
komponenty(drátky, korálky, 
kůže, gumičky, lanka, peříčka, 
špendlíky, knoflíky),balónky, 
kroužky na klíče, kolíčky, 
květináče, potraviny 
k pečení(mouka, cukr, citrón, 
zázvor, rýže) mat. pro foto stánek 
(foto papír), pronájem 16 
prodejních stánků, pronájem 
pódia. 

15 Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384, 
příspěvková 

Náš Kapličák 4/ 10.000,- 8.000,- 2.000,- 6.000,- Tisk časopisu (za měsíc duben, 
květen, červen, září). 
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organizace 
IČ:72743379 

16 Rodinné centrum 
Žirafa, spolek, 
Boženy Němcové 
54/9, Liberec 1 
IČ:26555832 

Mateřské centrum 
Knoflík 

2/ 220.200,- 38.000,- 18.000,- 20.000,- Výtvarný materiál (barvy, 
šablony, fixy, pastelky, modelíny, 
nůžky, štětce, formičky, špachtle, 
špejle, lak, velikonoční dekorace, 
sádra)potřeby na scrapbook (big 
shot A4, papíry, samolepky, 
raznice, razítka, razítkovací barva, 
krepové papíry, papírové tácky, 
mozaika šablony, spárovací 
hmota. Galanterní materiál 
(knoflíky, korálky, bižuterní 
komponenty, fimo hmota, 
pryskyřice, foto motivy, řetízky, 
ketlovací kleště, stuhy, nitě, látky, 
peříčka). Kancelářské potřeby 
(euro obaly, sešívačka, děrovačka, 
kancelářské potřeby, tužky, 
pravítka, pořadače, papírové 
desky, obálky, laminovala, 
řezačka, laminovací fólie) pečící 
papír. 

17 Sbor jednoty 
bratrské v Liberci, 
církevní 
organizace, B. 
Němcové 54/9, 
Liberec 1, 460 01 
IČ:464774860 

MC Zvoneček 1/ 130.000,- 42.000,- 22.000,- 20.000,- Výtvarný materiál(lepidla, nůžky, 
barvy, laky, hedvábné podklady, 
igelit, barevné kartony, speciální 
papíry, štětce, dřevěná tiskátka, 
glitrovaná lepidla, třpytky, samo 
tvrdnoucí hmota, fimo hmota, 
výlisky, sisal, lýko, jarní stuhy, 
velikonoční dekorace, modelovací 
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hmota. Potřeby na ketlování 
(kleště, dráty, bižuterní 
komponenty, krabičky, řetízky, 
polotovary, kůže, šňůrky, 
spojovací materiál, pryskyřice, 
lak, foto motivy. Potřeby na 
scrapbook (papíry, raznice, 
šablony, gelová razítka, tiskací 
barvy, děrovací kleště, nýtovací 
kleště, plastové krabičky 
s přihrádkami, pořadače, papírové 
desky, obálky, laminovací přístroj, 
laminovací fólie). Kancelářské 
potřeby (tužky, kan. papír, euro 
obaly, sešívačka, děrovačka, 
pravítka, boxy a police na 
výtvarný materiál, pořadače, 
papírové desky, obálky, 
laminovací fólie. Potřeby na 
vaření/pečení: vařečky, válečky, 
podložky na stůl, prkénka, dětské 
zástěrky, vykrajovátka, formičky 
na těsto. 

19 Základní škola, 
Liberec, Křižanská 
80, příspěvková 
organizace 
IČ:72741791 

Školní časopis 
Šotek 

4/ 9.200,- 7.200,- 1.200,- 6.000,- Tisk časopisu 3x vydání x 80 
výtisků x 30 Kč = 7.200 Kč.   

20 Základní škola, 
Liberec, Křižanská 
80, příspěvková 

200 let na světě, 200 
let ve vesmíru 

3/ 64.500,- 28.500,- 10.000,- 18.500,- Kancelářské potřeby (izolepy, 
fixy, provázky, lepící gumy, 
kolíčky, laminovací fólie, 
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organizace 
IČ:72741791 

kopírovací čtvrtky, euro obaly). 
Výtvarný materiál tvořivé dílny, 
animační program, výzdoba. 
Ozvučení anim. programu, 
hudební vystoupení, pronájem 
stánků, pódia, mobiliáře. 
 

21 Mateřská škola 
Malínek, Liberec, 
Kaplického 386, 
příspěvková 
organizace 
IČ:72741546 

„Tvo řivé dílny 
s dětmi a rodiči“ 

3/ 9.000,- 8.000,- 3.000,- 5.000,- Květináče 120ks – podklady pro 
ubrouskovou techniku a glazury. 
Výtvarný materiál(ubrousky, 
šablony, fólie, obtisky). Výtvarný 
materiál(štětce, kelímky, lepící 
pásky, provázky, fixy, pastely, 
pastelky, voskovky, kartony, 
barevné papíry, papíry, nůžky, 
sáčky, zemina, sazenice). 
Keramická hlína. Dýně (70-
100ks). Dřevěná podkladová 
prkénka a krabičky na 
ubrouskovou techniku. 

22 ABF, a.s., 
Mimoňská 645, 
Praha 9 – Prosek, 
190 00,  
IČ:63080575 

Young Architect 
Award 2015 

1/ 448.000,- 80.000,- 60.000,- 20.000,- DPP (odborná porota). Propagace 
(PR, grafika, studio, web, tisk). 

23 Junák – český 
skaut, středisko 
Mustang Liberec, 
pobočný spolek, 
Matoušova 453/21, 
Liberec 3 

Podpora 
skautského tábor 
2015 

2/ 
 

44.300,- 36.800,- 9.800,- 27.000,- Nákup stanů  teepee středních 
velikostí.  
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IČ:46749896 
24 Sdružení 

TULIPAN, 
občanské sdružení, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 1 
IČ:26672472 

„Zrcadlo 3“ 2/ 104.000,- 28.000,- 8.000,- 20.000,- DPP lektoři. Nákup 
kompenzačních pomůcek. 
Propagace projektu. 

26 Sdružení 
TULIPAN, 
občanské sdružení, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 1 
IČ:26672472 

„Vzd ělávejme se k 
úspěchu II.“ 

2/ 757.000,- 30.000,- 4.000,- 26.000,- DPP lektoři, kurzovné. 

27 ARCHA 13 o.p.s.  
Svárovská 82, 
Liberec 22, 460 10 
IČ:22891161 

Zapomenuté dějiny 
města Liberce 

2/ 53.000,- 42.400,- 12.400,- 30.000,- Odměny a honoráře pro 
přednášející (Radek Zika – expert 
na Sedmiletou válku, pplk.. E. 
Stehlík –voj. historik, RNDr. D. 
Vaněk PhD. – forenzní genetik, 
Ivan Rous – speolog.rollup ke 
každému tématu, výstavní ploch a 
Globus, pozvánka na akce – rádio, 
pronájem tělocvičny, židlí, 
osvětlení, projektor, výroba a tisk 
letáků úvodních, výroba a tisk 
letáků ke každému tématu 4x. 

28 ARCHA 13 o.p.s.  
Svárovská 82, 
Liberec 22, 460 10 
IČ:22891161 

Legiovlak v Liberci 2/ 55.500,- 44.400,- 11.400,- 33.000,- Odměny a honoráře pro účinkující 
5x, 6xrollup historie kynologické 
služby v legiích, pracovní listy pro 
školy, tužky, pastelky, výroba a 
tisk letáků, pozvánka na akce – 
rádio, pronájem kostýmů, výstavní 
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plocha Globus. 
30 Komunitní 

středisko 
KONTAKT 
Liberec, p.o. 
Palachova 504/7, 
460 01, Liberec 1 
IČ:27336751 

Kurzy 
informačních a 
komunikačních 
technologií pro 
seniory 

2/ 29.435,- 22.496,- 12.496,- 10.000,- Lektorné 120 hod. 

31 ZO ČSOP 
Armillaria, 
pobočný spolek, 
Rychtářská 926/14, 
Liberec 14 
IČ:64040411 

Odborné semináře 
– sociální inovace a 
sociální podnikání 

2/ 29.000,- 19.000,- 7.000,- 12.000,- Nájemné (část), úhrada lektorů 
(přednášky). 

32 ANNOLK 
(Asociace 
nestátních 
neziskových 
organizací 
Libereckého kraje) 
IČ:70982252 

Poradna a školení 
pro NNO 

2/ 60.000,- 40.000,- 15.000,- 25.000,- Nájemné (část), úhrada lektorů 
(přednášky). 

 CELKEM 26 žádostí   705.052,- 274.552,- 430.500,-  
 
 



Příloha č. 2 
 

 1

Pravidla přidělování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání 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: 

• soutěže a projekty 
• mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce 

nadregionálního významu 
• mimoškolní činnost 
• školní časopisy + původní publikace 

 
 

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 
• Počet osob zapojených do projektu či akce, efektivnost (na osobu) 
• 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 péče o občany Statutárního města Liberec 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. 
 

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. 
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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 pro podporu a rozvoj vzdělávání SML 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 pro podporu a rozvoj vzdělávání SML -  I. kolo 2015 
Tematické zařazení projektu:  
1) soutěže a projekty 
2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního významu 
3) mimoškolní činnost 
4) školní časopisy + školní publikace 

 Žadatel Název akce Tematické 
zařazení 
projektu 

Rozpočet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Úprava 
požadavku  

(-) 

Návrh výše   
příspěvku 

Specifikace využití příspěvku. 

2 
  

Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642, 
Liberec 15, 460 15 
IČ:65100280 

Stopy 1/ 36.000,- 30.000,- 30.000,- 0 Výtvarný materiál určený k přímé 
práci s dětmi v rámci projektu- 
barvy, štětce, papíry, tavící fólie, 
kartony, nůžky, lepící pásky, 
lepidla, model. hmoty, tuše, 
náplně do lepících pistolí, desky 
černé. 
Tisk pracovního sešitu 100 ks. 

4 Kalendář 
Liberecka, spol. 
s.r.o., Papírová 
537, Liberec 2, 
IČ:28739841 

Vydání knihy – O 
tom, co se možná 
stalo. Čtyři 
pohádkové příběhy 
z času vánočního.  

1,2/ 135.000,- 40.000,- 40.000,- 0 Tisk knihy 

5 Základní škola 
Liberec, Švermova 
403/40, Liberec 10, 
460 10 
IČ:70884978 

Celoroční činnost 
kroužků a Den 
otevřených dveří v 
ŠD 

3/ 18.000,- 14.400,- 14.400,- 0 Barevné kartony, čtvrtky, papíry, 
lepidla, temperové barvy, 
akrylové barvy, náplně do tavících 
pistolí, drobný výtvarný materiál, 
látky, špendlíky, nitě. 

18 Ing. Andrej 
Haring, OSVČ, 
Strakonická 122, 

Systémy 
nákladních vozidel 
a diagnostika 

2/ 65.000,- 52.000,- 52.000,- 0 Náklady na realizaci školení, 
příprava školících pomůcek, 
provoz diagnostiky – licence, další 
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Liberec 8, 460 08 
IČ:01471970 

měřící zařízení, školící materiály 
(celkem pro 100 účastníků). 

25 Sdružení 
TULIPAN, 
občanské sdružení, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 1 
IČ:26672472 

„M ůj dům, můj 
hrad“ 

2/ 94.000,- 28.000,- 28.000,- 0 DPP lektoři. Papíry (informační 
materiály, tisk propagačních 
materiálů). Cartrige (tisk 
materiálů). Propagace projektu. 

29 ZŠ Husova, 
příspěvková 
organizace, 
Liberec, Husova 
142/44, Liberec 4 
IČ:72741554 

Trojjazy čná soutěž 1/ 16.500,- 10.500,- 10.500,- 0 Nákup učebnice v AJ (writing, 
speaking activities)2 kusy, CD 
přehrávač, ceny do soutěže pro 
výherce (nákup knížek pro 
výherce prvního, druhého a třetího 
místa, 9 ks, diplomy) sladké 
odměny. 

 CELKEM 6 žádostí   174.900,- 174.900,- 0  
 
 


