
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:     

Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence statutárního města Liberec 
v roce 2014 
 
Stručný obsah: Za každý uplynulý kalendářní rok předkládá odbor školství, kultury a 
sociálních věcí zprávu o využití a vyúčtování dotací, která obsahuje statistické informa-
ce o hospodaření s finančními prostředky na účtu Fondu prevence statutárního města 
Liberec.  
V roce 2014 byly rozděleny v rámci jedné výzvy dotace ve výši 309.306 Kč.      

 

 

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 JUDr. Vladimíra Procházková, vedoucí oddělení humanitního 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství, kultury a sociál-
ních věcí 

Projednáno: v RM dne 15. 9. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     
 

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu prevence statutárního města 
Liberec v roce 2014.           
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Důvodová zpráva 

Stručný obsah: V souladu se statutem Fondu prevence statutárního města Liberec 
předkládá předseda správní rady fondu prostřednictvím odboru školství, kultury 
a sociálních věcí každoročně k projednání radě a zastupitelstvu města zprávu 
o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence statutárního města Liberec v roce 
2014. 

1. Rozdělení dotací 

Zastupitelstvo města Liberec schválilo usnesením č. 290/2013 ze dne 12. 12. 2013 rozpočet 
statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014. Do fondu prevence byly 
přiděleny finanční prostředky ve výši 333.333,- Kč.  

Pro přidělení finančních dotací byla na základě rozhodnutí správní rady fondu vyhlášena vý-
zva k předkládání žádostí o dotace z fondu prevence. Výzva byla vyhlášena v souladu s pra-
vidly pro přidělování dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec  

Výzva byla vypsána na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 za úče-
lem:  

• podpory aktivit protidrogové politiky (aktivity směřované na cílové skupiny, veřejnost 
atd. vč. prevence užívání tabákových výrobků a alkoholu), 

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

• podpory začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti, programy pro oběti 
trestných činů, osoby bez domova, programy pro osoby propuštěné z výkonu trestu 
odnětí svobody) a další ohrožené skupiny, 

• podpory aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů, 

• podpory sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin 
(např. terénní programy, poradenství atd.), 

• podpory aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (přístup k zaměstnání, prá-
vům),  

• podpory sociálních služeb ohroženým skupinám občanů, 

• podpory prevence v bezpečnosti silniční dopravy na území města Liberce. 

Celkem bylo přijato 21 žádostí od 16 žadatelů. Výše požadovaných finančních prostředků 
v celkové výši činila 617 166 Kč. Všechny žádosti byly podány na předepsaných formulářích 
a ve stanoveném termínu. Jedna žádost byla předána k projednání správní radě fondu zdraví 
SML. Celkem bylo tedy hodnoceno 20 žádostí 15 žadatelů. Celková výše požadovaných fi-
nančních prostředků projednávaných žádostí činila 603 166 Kč. Správní rada posoudila žá-
dosti a navrhla přidělení dotací v celkové výši 309 306 Kč. 

 

2. Čerpání dotací 

Přidělené dotace byly čerpány na základě smluv uzavřených s každým žadatelem. Jedna 
dotace nebyla čerpána, finanční prostředky byly vráceny v souladu se smlouvou na účet 
města. 
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3. Vyúčtování dotací 

Všichni příjemci, kteří čerpali přidělenou dotaci, předložili vyúčtování ve stanoveném 
termínu tj. 27. 2. 2015. Všichni žadatelé doložili účelovost čerpání přidělených finančních 
prostředků.  
 
Správní rada fondu prevence schválila zprávu o čerpání dotací z fondu prevence v roce 
2014 metodou per rollam bez připomínek. 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem odboru školství, kultury a 
sociálních věcí. 
 
Příloha: tabulkový přehled o čerpání přidělených dotací dle jednotlivých žadatelů 

 

 
 
 



Přehled čerpání přidělených dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec v roce 2014 
 

Č. Číslo smlouvy Příjemce dotace Název projektu Poskytnutá 
dotace v Kč 

Výše využité 
dotace v Kč 

vrácené 
dotace  

Důvod vrácení 

1 DS201401079 Rytmus Liberec, o. p.s. Sociální rehabilitace metodou 
podporovaného zaměstnávání 

20 000 20 000 0  

2 DS2014 1137 Sdružení TULIPAN Naděje na míru II 40 000 40 000 0  

3 DS201401138 Sdružení TULIPAN Zaměstnání není samozřejmost V 25 000 25 000 0  

4 DS201401140 Sdružení TULIPAN Uč se dívko moudrou býti 6 000 6 000 0  

5 DS201401209 Bílý kruh bezpečí Víkendový metodiscký seminář 
dobrovolníků BKB 

10 000 10 000 0  

6 DS201401210 Bílý kruh bezpečí Víkendový psychorekondiční pobyt 
pro traumatizované oběti trestných 

činů 

11 500 11 500 0  

7 DS201401129 Základní škola Liberec - 
Dobiášova 

Já a svět financí 14 000 14 000 0  

8 DS201401208 Základní škola Liberec - Křižanská Prevence se vyplácí aneb lepší je 
být připraven 

19 500 19 500 0  

9 DS201401089 Občanské sdružení D.R.A.K. Veletrh Integra 2014 8 000 8 000 0  

10 DS201401181 MAJÁK o.p.s. Programy primární prevence 2 000 0 2 000 projekt byl financován 
z jiných zdrojů 

11 DS201401130 Pionýr z.s. Pionýrská skupina 
Radovánka  

Hledám práci, ale orientuji se 7 000 7 000 0  

12 DS201401086 Fokus Liberec o.p.s. Vybavení nového bydlení pro 
duševně nemocné 

34 176 34 176 0  

13 DS201401120 Self Defense Group o.s. Reálná sebeobrana pro ženy i muže 30 000 30 000 0  

14 DS201401167 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Dokážu to sám 20 000  20 000 0  

15 DS201401179 Komunitní středisko Kontakt, p.o. Prázdniny ve městě 36 130 36 130 0  

16 DS201401178    Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje, o.p.s. 

Sociální automobil v Liberci (2014) 26 000 26 000 0  

 CELKEM   309 306 307 306 2 000  
 


