
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Poskytnutí dotace a uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o jejím poskytnutí 
na realizaci akce Bohemia JazzFest 2015 v Liberci 

 

 

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, vedoucí odboru školství, kultury a sociál-
ních věcí 

Projednáno: v RM dne 16. 6. 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 dotace ve výši 50.000 Kč formou Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
uzavřené se společností Bohemia JazzFest, o.p.s. na festivalový koncert v Liberci 
v rámci mezinárodního jazzového festivalu BJF 2015, 
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2. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2  

a   u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 

zajistit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi SML a 
obecně prospěšnou společností Bohemia JazzFest dle přílohy č. 2. 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

Odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá radě a zastupitelstvu města ke 
schválení žádost BJF, o.p.s. o navýšení dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 
o částku 50.000 Kč na festivalový koncert v Liberci v rámci mezinárodního jazzového 
festivalu BJF 2015, který se bude konat 16. července 2015 před libereckou radnicí. Díky 
svému renomé se Bohemia JazzFest stal jedním z největších letních festivalů svého dru-
hu v Evropě. Finanční prostředky v uvedené výši jsou zařazeny v návrhu rozpočtového 
opatření č. 3 c) roku 2015 rozpočtu SML, odboru školství, kultury a sociálních věcí. 
 
Pro rok 2015 byla schválena obecně prospěšné společnosti Bohemia Jazzfest dotace ve výši 
150.000 Kč na realizaci festivalového koncertu v Liberci a usnesením ZM č. 134/2015 ze dne 
28. 5. 2015 byla schválena veřejnoprávní smlouva o jejím poskytnutí. 
 
Na základě dodatečné žádosti BJF o navýšení dotace o 50.000 Kč na pořádání koncertu 
v Liberci odbor školství, kultury a sociálních věcí zařadil do návrhu rozpočtového opatření 
č. 3 c) 2015 navýšení dotace o 50.000 Kč (k původní schválené částce 150.000 Kč). 
 
V souladu s novelizací zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s plně-
ním §85 písm. c) předkládá odbor školství, kultury a sociálních věcí návrh Dodatku č. 1 
k veřejnoprávní smlouvě k odsouhlasení Radě města Liberec a ke schválení Zastupitelstvu 
města Liberec.  
 
Rozpočet mezinárodního jazzového festivalu BJF, který se koná v roce 2015 v osmi městech 
ČR, činí 12 miliónů korun. Náklady na koncerty v Liberci se budou pohybovat okolo 600.000 
Kč. 
 
Stage pódium, světla, zvuk        115.000 Kč 
LCD promítací plocha             90.000 Kč 
Honoráře zahraničních umělců (USA, Rakousko)      215.000 Kč 
Cestovné, ubytování zahraničních umělců           80.000 Kč 
Náklady na propagaci, tisk            60.000 Kč 
Služby               40.000 Kč 
Celkem           600.000 Kč 
 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá mezi SML a Bohemia JazzFest, o.p.s. na navýšení dotace 
o částku 50.000 Kč na realizaci festivalového koncertu v Liberci dne 16. července 2015. Do-
tace bude účelově využita na pokrytí nákladů na honoráře a cestovné zahraničních umělců 
z USA a  Rakouska. 
 
Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru školství, kultury a sociálních věcí, oddělení 
školství a kultury v případě schválení rozpočtového opatření č. 3 c) rozpočtu města na 
rok 2015. 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem odboru školství, kultury a sociál-
ních věcí. 
 
Přílohy:  
1. Dodatek k žádosti BJF, o.p.s. o navýšení dotace o 50.000 Kč na festivalový koncert 

v Liberci 
2. Návrh Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Liberec 
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Dodatek č. 1  
 

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUV Ě O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č. smlouvy …. 
 
 

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ:   002 62 978 
zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené: Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství, 

kultury a sociálních věcí 
číslo bankovního účtu:   108692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
Bohemia JazzFest, o.p.s. 
se sídlem Pařížská 203/19, Josefov, 110 00 Praha 1 
IČ:     273 82 354 
zastoupená    Mgr. Ilonou Bedrnovou (na základě plné moci) 
číslo bankovního účtu:   7000024848/8040, vedeného u Oberbank, pobočka Praha 
(dále jen příjemce) 
 
 
uzavírají tento dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec, č. smlouvy …, uzavřené dne …. (dále jen „Smlouva“): 
 
 

 
1. Usnesením zastupitelstva statutárního města Liberec č. … ze dne … bylo schváleno 

navýšení dotace pro příjemce o částku 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 
 
2. Na základě výše uvedeného usnesení zastupitelstva města se smluvní strany dohodly, že 

v čl. II odst. 1 Smlouvy se mění částka celkové výše dotace na 200.000,00 Kč. Čl. II 
odst. 1 Smlouvy nově zní takto: 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 200.000,00 Kč (slovy: dvě stě tisíc 
korun českých) a je účelově vázána na spolufinancování mezinárodního jazzového 
festivalu Bohemia JazzFest 2015 – realizaci festivalového koncertu v Liberci 
dne 16. července 2015 („akce“). Dotace bude účelově využita výhradně na 
úhradu nákladů na honoráře a cestovné zahraničních umělců z USA a  Rakouska. 
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3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původním znění. 
 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží 
poskytovatel a jeden stejnopis obdrží příjemce. 
 

5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 
osob. 

 
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších právních předpisů: O navýšení dotace a uzavření tohoto dodatku rozhodlo 
Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 
 

7. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

 
 
V Liberci dne:           
     
Za poskytovatele Za příjemce  
 
 
 
 
___________________________ 
 _______________________ 
Mgr. Pavel Kalous  Mgr. Ilona Bedrnová 
vedoucí odboru školství, kultury  
a sociálních věcí  
 


