
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 využití a vyúčtování dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec za rok 
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 zdraví. 
 
V roce 2014 byly rozděleny dotace v rámci I. výzvy ve výši 432.000,- Kč, v rámci II. vý-
zvy ve výši 55.000,- Kč a v rámci III. výzvy ve výši 189.000,- Kč.       

 

 

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 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 zdraví statutárního města Liberec 
v roce 2014.           
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Důvodová zpráva 
 

Stručný obsah: Za každý uplynulý kalendářní rok předkládá odbor školství, kultury a 
sociálních věcí zprávu o využití a vyúčtování dotací, která obsahuje statistické informace 
o hospodaření s finančními prostředky na účtu Fondu zdraví. 

V roce 2014 byly rozděleny dotace v rámci I. výzvy ve výši 432.000,- Kč, v rámci II. 
výzvy ve výši 55.000,- Kč a v rámci III. výzvy ve výši 189.000,- Kč. 

 
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 zdraví byly přiděleny 
finanční prostředky ve výši 666.667,- Kč.  
 
Pro přidělení finančních dotací byly na základě rozhodnutí správní rady fondu vyhlášeny 3 
výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondu zdraví.  
 
Výzvy byly vyhlášeny v souladu s pravidly přidělování dotací z Fondu zdraví statutárního 
města Liberec na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
 

I.  výzva 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 

 
II.  výzva za účelem: 

 
• podpory programů, jež si kladou za cíl posílení sociálních a lidských kontaktů, tradic, 

překonávání společenských bariér a předsudků, zvýšení informovanosti a společenské 
uplatnění pro znevýhodněné skupiny občanů, realizovaných subjekty, které pracují 
s dobrovolníky (mohou mít max. 3 zaměstnance a ostatní je zajištěno dobrovolníky), 
jedná se o podporu neziskových organizací, klubů a zájmových sdružení, jež vytvoří 
programy pro znevýhodněné skupiny občanů a tím zajistí zkvalitnění jejich života  

 
III.  výzva za účelem: 

 
• pořízení drobného hmotného majetku (pořizovací cena max. 40.000,-Kč) pro organi-

zace poskytující sociální služby a služby sociálního charakteru  
 
 
Zastupitelstvo města Liberec schválilo dne 27. 3. 2014 usnesením č. 72/2014 návrhy správní 
rady fondu na poskytnutí dotací v rámci I. výzvy v celkové výši 432.000,- Kč, v rámci II. 
výzvy 55.000,- Kč a v rámci III. výzvy 189.000,- Kč. 
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V rámci I. výzvy bylo přijato celkem 32 projektů od 24 žadatelů. 29 žádostí bylo podáno ve 
stanoveném termínu, tj. do 27. 2. 2014, na předepsaných formulářích a obsahovalo požadova-
né náležitosti a přílohy. 2 žádosti byly podány na neplatných formulářích a 1 žádost byla po-
dána po termínu odevzdávání žádostí o dotace.  1 žádost byla předána k projednání ze správní 
rady fondu prevence SML. Celkem bylo tedy hodnoceno 30 žádostí od 24 žadatelů. Celková 
výše požadovaných finančních prostředků činila 795.040,- Kč. 
V rámci II. výzvy  byl přijat celkem 1 projekt od 1 žadatele. Celková výše požadovaných fi-
nančních prostředků činila 155.000,- Kč. Žádost byla podána ve stanoveném termínu, tj. do 
27. 2. 2014, na předepsaném formuláři a obsahovala požadované náležitosti a přílohy. 
V rámci III.  výzvy bylo přijato celkem 9 projektů od 9 žadatelů.  Celková výše požadova-
ných finančních prostředků činila 250.500,- Kč. Žádosti byly podány ve stanoveném termínu, 
tj. do 27. 2. 2014, na předepsaných formulářích a obsahovaly požadované náležitosti a přílo-
hy. 
 
2. Čerpání dotací 
Přidělené dotace byly čerpány na základě smluv uzavřených s každým žadatelem. 2 dotace 
byly v plné výši vráceny zpět na účet fondu z důvodu neuskutečnění projektu (D.R.A.K., 
občanské sdružení a Dolmen, o.p.s.). 2 dotace nebyly vyčerpány v plné výši, nedočerpané 
dotace byly vráceny na účet fondu. 
 
3. Vyúčtování dotací 
Všichni příjemci předložili vyúčtování dotací ve smluvně stanoveném termínu tj. 26. 2. 2015. 
Všichni žadatelé doložili účelovost čerpání přidělených finančních prostředků.  
 
Správní rada fondu zdraví schválila zprávu o čerpání dotací z fondu zdraví v roce 2014 
metodou per rollam bez připomínek. 
 
Dotace byly využity na realizaci projektů za účelem podpory zdravotních, preventivních a 
léčebných programů, aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě 
nepříznivým zdravotním stavem, aktivit v sociální oblasti, vytváření zdravého životního stylu 
a na podporu vzdělávacích a výchovných programů.  
 
Mezi žadateli o dotace byly především nestátní neziskové organizace, církevní organizace a 
příspěvkové organizace. 
 
 
Rekapitulace statistických údajů fondu zdraví za rok 2014: 
Schválený rozpočet na rok 2014 666.667,- Kč 
Převedený zůstatek roku 2013 9.333,- Kč 
Rozděleno ve třech výzvách roku 2014 676.000,- Kč 
Vyúčtované účelové prostředky 632.713,- Kč 
Nevyčerpané prostředky 43.287,- Kč 
 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem odboru školství, kultury a sociál-
ních věcí. 
 
 
Příloha: tabulkový přehled o čerpání přidělených dotací dle jednotlivých žadatelů 
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Přehled o čerpání přidělených dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec  
v roce 2014 dle jednotlivých žadatelů – I., II. a III. výzva 

 
Poř. 
číslo 

Číslo smlouvy Příjemce dotace Název projektu Výše 
poskytnuté 
dotace v Kč 

Výše 
využité 
dotace v Kč 

Výše 
vrácené 
dotace v Kč 

Důvod vrácení 

I. výzva 
1 DS 201401133 Svaz postižených 

civilizačními chorobami 
v ČR, o.s. – okresní 
organizace Liberec 

Ozdravný pobyt postižených 
civilizačními chorobami v 
Jetřichovicích 

15.000 15.000 0  

2 DS 201401132 Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, o.s. – OO Liberec 

Rekondiční pobyt postižených 
civilizačními chorobami v Sezimově 
ústí 

15.000 15.000 0  

3 DS 201401121 Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, o.s. – základní 
organizace Diabetiků 
Liberec 

Ozdravný pobyt diabetiků ve Sloupu v 
Čechách 

15.000 15.000 0  

4 DS 201401134 Územní organizace Svaz 
diabetiků ČR Liberec 

Rekondiční pobyt postižených 
diabetem v Sezimově ústí 
 

6.000 6.000 0  

5 DS 201401111 Roska Liberec, regionální 
organizace Unie Roska 
 

Jarní rekondiční pobyt pro RS 5.000 5.000 0  

6 DS 201401176 CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ Libereckého 
kraje, o.p.s. 
 

Pořízení elektrického polohovacího 
lůžka a antidekubitní matrace 

29.000 29.000 0  

7 DS 201401175 CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ Libereckého 
kraje, o.p.s. 

Centrum krizové pomoci pro rodiče 
s dětmi – 1. část 

12.000 12.000 0  
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9 DS 201401152 ARCUS SOP Liberec 
Společnost onkologických 
pacientů, jejich rodinných 
příslušníků a přátel 

Zlepšení psychické a fyzické kondice  
onkologických pacientů 

40.000 40.000 0  

10 DS 201401116 Regionální organizace 
zdravotně postižených 
Sever Liberec 

Rehabilitace, poradenství, klubová 
činnost 

11.000 11.000 0  

11 DS 201401110 Roska Liberec, regionální 
organizace Unie Roska 

MaRS – maratón s roztroušenou 
sklerózou 

3.300 3.300 0  

12 DS 201401165 Tělovýchovná jednota 
KARDIO o.s. Liberec 

34. Letní kondiční tábor  20.000 20.000 0  

13 DS 201401166 Tělovýchovná jednota 
KARDIO o.s. Liberec 

Podzimní turistický sraz 2014 
 

20.000 20.000 0  

14 DS 201401124 Česká unie neslyšících Sociálně aktivizační služby pro osoby 
se sluchovým postižením 

25.000 25.000 0  

15 DS 201401197 Centrum Generace, o.p.s. Program Zdraví v Centru Generace 7.000 7.000 0  

16 DS 201401180 FOKUS Liberec občanské 
sdružení 

Svépomocný klub pro duševně 
nemocné 

15.000 15.000 0  

17 DS 201401113 Občanské sdružení 
D.R.A.K. 

Letní výcvikový pobyt rodičů s dětmi 15.000 15.000 0  

18 DS 201401114 Občanské sdružení 
D.R.A.K. 

Zdravé vaření v D.R.A.K.u 12.200 0 12.200 projekt nebyl 

zrealizován 

19 DS 201401158 Občanské sdružení 
OBZOR 

Ozdravný rekondiční a rehabilitační 
pobyt 2014 

15.000 15.000 0  

20 DS 201401174 Diakonie Beránek o.s. „Aktivní kavárna“ 13.000 13.000 0  

21 DS 201401139 Sdružení TULIPAN „Malovaný džbánku“ 12.500 12.500 0  

22 DS 201401141 Sdružení TULIPAN „Mluvme spolu“ 20.000 20.000 0  

23 DS 201401144 DDM Větrník, 
příspěvková organizace 

Dračí den s DDM 10.000 9.384 616 akce proběhla, dotace 

nedočerpána 

24 DS 201401136 Celia – život bez lepku 
o.p.s. 

Aktivity směřující ke zlepšení života 
lidí s celiakií 

5.000 5.000 0  

25 DS 201401135 Pionýrská skupina 
Radovánka 
 

Ukážu ti, co by tě mohlo bavit 7.000 7.000 0  

26 DS 201401164 Dolmen, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení 
 

Pohybové a společenské aktivity pro 
lidi s mentálním postižením 

30.000 0 30.000 projekt nebyl 

zrealizován 
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27 DS 201401173 Bezpečně na silnicích, 
o.p.s. 

Péče o zdraví své i svých dětí, nejen při 
cestování 

10.000 9.529 471 akce proběhla, dotace 

nedočerpána 

28 DS 201401168 ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené 

Vypořádání s hendikepem 5.000 5.000 0  

29 DS 201401203 Tyflocentrum Liberec 
o.p.s. 

Průvodcovské a předčitatelské služby 
pro nevidomé a těžce slabozraké 

25.000 25.000 0  

33 DS 201401159 Hospicová péče sv. 
Zdislavy 

Klub Zdislava 14.000 14.000 0  

II. výzva 

1 DS 201401128 SH ČMS, SDH Liberec - 
Sever 

Soutěžní dětské odpoledne nejen pro 
děti z dětských domovů 

55.000 55.000 0  

III. výzva 

1  

DS 201401177 

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

Zlepšení technického zabezpečení 
poskytování sociálních služeb v Liberci 

13.000 13.000 0  

2 DS 201401112 Roska Liberec, regionální 
organizace Unie Roska 

Notebook pro zajištění činnosti 
organizace 

8.000 8.000 0  

3 DS 201401160 Hospicová péče sv. 
Zdislavy 

Pomůcky pro zajištění hospicové péče 30.000 30.000 0  

4 DS 201401115 Občanské sdružení 
D.R.A.K. 

Technická podpora sociálních činností 
v OS D.R.A.K. 

9.000 9.000 0  

5 DS 201401117 MCU KOLOSEUM, o.p.s. Nákup profi gastronádob a termoportů 13.000 13.000 0  

6 DS 201401142 Sdružení TULIPAN Tisk je zisk 20.000 20.000 0  

7 DS 201401201 Celia – život bez lepku 
o.p.s. 

Aktivity směřující ke zlepšení života 
lidí s celiakií – notebook 

7.000 7.000 0  

8 DS 201401163 Dolmen, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení 

„Vybavení chráněných bytů“ 36.000 36.000 0  

9 DS 201401162 Středisko pro ranou péči 
Liberec, o.p.s. 

Doplnění zařízení a pomůcek 
využívaných pro podporu vývoje dítěte 
raného věku s postižením 

53.000 53.000 0  

 CELKEM   676.000 632.713 43.287  
 

 


