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

Bod pořadu jednání:       

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Libe-
rec na přidělení dotací v 2. kole roku 2015 
 
Stručný obsah: V rámci 2. Výzvy roku 2015 předkládá Správní rada Fondu pro podpo-
ru a rozvoj vzdělávání  Statutárního města Liberec Radě a Zastupitelstvu města Libe-
rec návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 15 žadatelům z 
18 přijatých žádostí v celkové výši 290.600,- Kč.      

 

 

Zpracovala: Michaela Menšíková, tajemnice správní rady Fondu pro pod-
poru a rozvoj vzdělávání SML                                                                     

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

telefon: 485 243 384 

Schválil: vedoucí oddělení       

 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       

s c h v a l u j e     
 

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 II. výzvy roku 2015“ v celkové výši 290.600,-
Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze, 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání statutárního města Liberec se žadateli uvedenými jmenovitě v příloze pod-
le 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 II. výzvy roku 2015“ žadatelům jmenovitě uve-
deným v příloze č. 4, 6 a 18. 

 

 
 
 
a  u k l á d á 
 
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Libe-

rec,  

 

 

                                                                                                         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: prosinec 2015      
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Důvodová zpráva 
 
V rámci 2. Výzvy roku 2015 předkládá Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdě-
lávání  Statutárního města Liberec Radě a Zastupitelstvu města Liberec návrh na přidě-
lení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 15 žadatelům z 18 přijatých žádostí 
v celkové výši 290.600,- 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 31. 7. 2015 cca 842.000 Kč a tvořily ho vrácené a nevyčerpané dotace z 
roku 2014, dále nevyplacené dotace z I. kola r. 2015 (nepodepsané smlouvy z I. kola r.2015). 
 
V průběhu června 2015 bylo vyhlášeno 2. kolo  poskytování dotací z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání  na akce zahájené od 1. října 2015 do  29. února 2016 s termínem uzávěrky 
v pátek 17. července 2015 do 14:00 hodin. 
K termínu uzávěrky bylo podáno celkem 18 žádostí. 
 
Žádosti 2. kola FPRV pro rok 2015 
Správní rada FPRV na svém jednání dne 2.9.2015 posuzovala jednotlivě každou z 18 žádostí 
v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních pravidel 
platnými od 1.3.2013 (viz. příloha č. 3) takto: 
 

- žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 
3 žádostem (č. 4,6 a 18) nebyla navržena žádná dotace (viz. příloha č. 1), 

 
 

- žádosti, kterým byla navržena dotace: 
      15 žádostem (č. 1-3,5,7-17) byla navržena dotace v konkrétní výši      
      (viz. příloha č. 1).        

 
Správní radou FPRV byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace pro 2. vyhlášené 
kolo roku 2015 v celkové výši 290.600,-Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1. 
Tento návrh bude předložen Radě města Liberec k doporučení a Zastupitelstvu města Li-
berec 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 pro 2. kolo r. 2015 – poskytnuté dotace 
č.2 -  Zápis č. 1/2015 Správní rady FPRV SML ze dne 11.5.2015 

      č.3 – Návrh Správní rady FPRV pro 2. kolo r. 2015 – neposkytnuté dotace       
      č.4 -  Pravidla pro přidělování dotací z FPRV 



Příloha č. 1 – poskytnuté dotace 

 1

 Návrh správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML -  II. 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 
5) podpora pravidelné a dlouhodobé činnosti v oblasti vzdělávání 

 Žadatel Název akce Tematické 
zařazení 
projektu 

Rozpočet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Úprava 
požadavku  

(-) 

Návrh výše   
příspěvku 

Specifikace využití příspěvku. 

  1 
 

LŠF Liberec, s.r.o. 
Bosenská 552/9, 
Liberec 1 460 01 
IČ:040 02 571 

Skripta pro 
veřejnost II. 

2/3/5/ 47.000,- 22.000,- 11.000,- 11.000,- Grafická příprava 2x4 500, Lom a 
korektura 2x1 000. 

2 
  

Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384, 
příspěvková 
organizace, 
Kaplického 384, 
Liberec 23, 463 12 
IČ: 727 433 79 

„Vánoční dílničky“ 3/ 16.500,- 13.500,- 0 13.500,- Suroviny pro pekařskou dílnu 
(suroviny na pečení, mouka, cukr, 
vajíčka, kakao, máslo, pečící 
papír, válečky na těsto, zdobítka), 
materiál a pomůcky pro 
keramickou dílnu (šamotová 
hlína, samo tvrdnoucí hmota, 
akrylové barvy, šablony, korálky, 
zdobení, provázek, válečky na 
hlínu, hladítka), materiál a 
pomůcky pro výtvarnou dílnu 
(ozdobné papíry, čtvrtky, balící 
papíry, stuhy, hedvábí, lesky, 
drobné dekorace, provázky, 
lepidla, slaměné věnce, včelí 
vosk), materiál a pomůcky pro 
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dřevařskou dílnu (dřevo, výřezky 
a překližky), nákup vánočních 
světel na vánoční strom. 

3 Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384, 
příspěvková 
organizace, 
Kaplického 384, 
Liberec 23, 463 12 
IČ: 727 433 79 

„Náš Kapli čák“ 4/ 12.000,- 10.000,- 2.000,- 8.000,- Tisk časopisu ( říjen, listopad, 
prosinec, leden, únor). 

5 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642, 
příspěvková 
organizace, 
Aloisina výšina 
642/51, Liberec 15, 
460 15 
IČ: 65100280 

Inkluze 
předškolních dětí 

5/ 54.000,- 45.000,- 15.000,- 30.000,- DPP – lektoři semináře, speciální 
pedagog, výtvarný materiál určený 
pro práci na seminářích: barvy, 
pastelky, pastely, fixy, štětce, 
nůžky, lepidla, modelovací hmoty, 
papíry, čtvrtky, kartony, látky, 
papírové a textilní polotovary, 
tavící fólie, barevné papíry, 
razítka. 

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

„Mikulášský 
maratón“ 

3/ 30.200,- 19.000,- 10.000,- 9.000,- Technické zabezpečení – tužky, 
papíry. Drobné vydání – 
publikace, hasičská pexesa. 
Propagační materiál – lamino, 
barva. Materiál. Zabezpečení – 
projekční plátno,diplomy, plakety. 

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

„V mládí jsem se 
učil hasičem“ – 
celoroční činnost 
kolektivu mladých 
hasičů 

3/ 31.600,- 19.400,- 10.400,- 9.000,- Technické zabezpečení – plnění 
hasičských přístrojů. Drobné 
vydání – pexesa, tužky, tisk 
papíru. Materiál. zabezpečení – 
časopisy, publikace, mapy, 
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IČ: 46749969 laminátor tisk papíru, ochranné 
prostředky. 

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

Mediální výchova 
do libereckých škol 

2/,3/ 26.900,- 19.800,- 0 19.800,- Honoráře lektorům. 

10 Centrum Kašpar, 
o.s. 
Kašparova 73, 
Liberec 25, 463 12 
IČ: 26994445 

„Budoucí povolání 
– zvolte si ho 
odpovědně“ 
(interaktivní besedy 
pro ZŠ) 

2/,3/ 25.380,- 18.000,- 6.000,- 12.000,- Honoráře lektorů. 

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

Mateřské centrum 
Knoflík 

2/ 186.000,-  38.000,- 6.000,- 32.000,- Výtvarný materiál – barvy, fixy, 
pastelky, modelína, igelit, nůžky, 
štětce, pečící papír, formičky, 
výlisky, sisal, špachtle, špejle, lak, 
vánoční dekorace, sádra, 
ubrousky, věnce, rámečky, 
potřeby na scrapbook – big shot 
A4, papíry, samolepky, knoflíky, 
raznice, razítka, razítkovací barva, 
krepové papíry, papírové tácky, 
mozaika šablony, spárovací 
hmota. Šperkování, korálky, 
bižuterie a galanterní potřeby. 
Kancelářské potřeby. Potraviny na 
dětský program na vaření/pečení.  

12 Celia – život bez 
lepku o.p.s. 
Nová Ves 198, 

Edukační akce pro 
celiaky a jejich 
rodiny 

2/ 20.000,- 10.000,- 0 10.000,- Odborné konzultace, recenze 
edukačních brožur, tisk 
edukačních materiálů. 
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Chrastava 463 31 
IČ: 27048861 

13 Neziskovky 
Libereckého kraje, 
z.s. 
Nová Ves 198, 
Chrastava 463 31 

Cyklus 
vzdělávacích akcí 
pro neziskové 
organizace 

2/,5/ 60.000,- 30.000,- 15.000,- 15.000,- Propagace, prezentace, 
organizační zajištění akci, lektoři. 

 14 DUHA Liberec 
o.p.s. 
Tř. 1. máje 868/11, 
Liberec III, 460 02 
IČ: 02484935 

Volnočasové 
aktivity pro d ěti a 
mládež ze sociálně 
slabých rodin 

3/ 81.500,- 62.500,- 17.000,- 45.500,- DPP  pro vedoucí volnočasových 
aktivit, za vedení účetnictví a 
administrativy (požadavek na 
DPP je  37.000,-Kč , SR FPRV 
tuto položku ponížuje a SR 
FPRV navrhuje částku  20.000,-
Kč). Nákup materiálu (výtvarné 
potřeby, lepidla. Papír, dekorace, 
sportovní potřeby, šátky pro 
taneční kroužek, kancelářské 
potřeby, tisk. Pronájem prostor 
v TJ Lokomotiva Liberec 
(tělocvična a místnost pro 
výtvarný kroužek a kroužek 
šikovné ruce – cena za tělocvičnu 
190Kč/hod., cena za místnost 
100Kč/hod.). 

15 Mudr. Anna 
Kšírová, Táborská 
357/7, Liberec 8, 
460 08 
dat. nar. 2.3.1984 

Týden nošení dětí 2/ 18.000,- 14.000,- 200,- 13.800,- Materiál pro instalaci výstavy, 
kancelářské potřeby. Výtvarné 
potřeby – tvořivé dílny na 
festivalu. Tisk fotografií, tisk 
instruktážních materiálů 
rozdávaných v rámci výstavy, 
workshopu a přednášky, pronájem 
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budovy MŠ Lesmír. 
16 Sbor jednoty 

bratrské v Liberci, 
B. Němcové 54/9, 
Liberec 1, 460 01 
IČ:464774860 

MC Zvoneček 2/ 91.000,- 40.000,- 5.000,- 35.000,- Výtvarný materiál, potřeby na 
drátování, potřeby na ketlování, 
potřeby na scranpbook, potřeby na 
hudební a pohybové programy, 
kancelářské potřeby, potraviny na 
dětský program vaření/pečení. 

17 Sdružení 
TULIPAN, 
občanské sdružení, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 1, 460 01 
IČ: 26672472 

„Kdo šetří, má za 
tři – zvyšování 
finanční 
gramotnosti u osob 
se zdravotním 
postižením II.“. 

2/ 65.500,- 27.000,- 0 27.000,- DPP lektoři, pronájem prostor 
školení. 
 
 
 
                                                         
 

 CELKEM 15 žádostí   765.580,- 388.200,- 97.600,- 290.600,-  
         
         
         

Rekapitulace doručených žádostí o dotaci v II. kole 2015: 
18 žádostí bylo přijato v řádném termínu uzávěrky do 17. července 2015 a správní rada projednala těchto 18 žádostí na svém jednání dne 2. září 2015. 
15 žádostem byla navržena dotace (žádostem č. 1-3, 5, 7-17). 
3 žádostem nebyla navržena dotace (žádostem č. 4, 6, 18). 
 
Schválené finanční prostředky pro rok 2015 ………… 1.000.000,-Kč 
Návrh na přidělení dotací v rámci 1. kola 2015……….    393.500,-Kč 
Návrh na přidělení dotací v rámci 2. kola 2015………..   290.600,-Kč 
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Důvody krácení nebo úplné ponechání plné výši částky o dotaci: 
 
Žádost č. 1 
Projekt doporučujeme schválit se značnými výhradami. Přes pozitivní stránky projektu, kterými je zvyšování ICT kompetencí žáků a amatérských fotografů, je 
zde mnoho nejasností, které je nutné zohlednit zejména při případném dalším žádání o podporu ze strany města Liberec. Zcela chybí konkrétní a jasný popis 
výstupu projektu (počet stran, autorství), není definován vzdělávací cíl projektu a zároveň zde chybí zapojení cílové skupiny do projektu (není zde žádná 
interakce s cílovou skupinou). Doporučujeme zkrátit příspěvek o polovinu na první dva díly skript a případné rozpracování žádosti směrem ke vzdělávacímu 
cíli. Doporučujeme rovněž doložení potřebnosti skript pro školu.  
 
Žádost č. 2 
Projekt doporučujeme k přiznání dotace SML z FPRV bez krácení. Jedná se o zajímavou mimoškolní aktivitu, spojení školního a rodinného života. Cílová 
skupina i cíle projektu jsou dostatečně a srozumitelně popsány. Z odevzdané žádosti je jasně patrný průběh celé akce. Děti tráví společný část s rodiči i 
spolužáky, rozvíjí svou kreativitu, motoriku a získávají informace o tradicích a vánočních zvyklostech naší země. Pozitivně také vnímáme zapojení rodičů do 
této akce. Pro další léta si dovolujeme doporučit rozšířit akci např. o nějakou soutěž pro děti (př. o nejhezčí obrázek s tématem – Mé Vánoce). 
 
Žádost č. 3 
Projekt doporučujeme schválit, byť se snížením finančního příspěvku na 8000,-. Podpora časopisů je jednou z náplní fondu, zvláště s ohledem na dřívější 
úspěchy časopisu proto považujeme podporu za smysluplnou. S ohledem na rovnost podmínek a přístupu ke všem školním časopisům je však nutné snížit 
příspěvek na výši uvedenou výše. 
Projekt č. 5 
Projekt doporučujeme schválit s výhradami. Není uvedeno, jaká bude zpětná vazba tohoto projektu, zaměřeno nekonkrétně pro cílové skupiny. Z tohoto důvodu 
navrhujeme krácení dotace. Chybí konkrétní a jasný popis výstupu. 
 
Žádost č. 8 
Projekt doporučujeme schválit s krácením rozpočtu. Z velmi obecného popisu projektu není zřejmé, na co konkrétně je podpora žádána. Podle všeho jde 
zejména o pravidelnou činnost, která by měla být v režii zřizovatele. Je zmíněna i soutěž, jejich podpora je možná, proto projekt doporučujeme s výhradou 
krácení v položce audiovizuální technika, kde zcela schází zdůvodnění potřebnosti. 
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Žádost č. 9 
Projekt doporučujeme schválit v plné výši. Žadatel připravil kvalitní projekt. Je popsán jasně a srozumitelně. Deklaruje vzdělávací efekt. Výstup je zároveň 
cílem žadatele. Rozpočet odpovídá aktivitám ve svých nákladech. 
 
Žádost č. 10 
Žadatel připravil kvalitní projekt, který je popsán jasně a srozumitelně. Komplikací je neuvedení konkrétní cílové skupiny a konkrétních škol, které budou či 
byly osloveny ke spolupráci. Tím není jasné, zda vůbec bude o aktivitu zájem. Jsou jasně popsány cíle i způsoby, jak jich dosáhnout. Není zcela jasné, zda 
pomocí ukázky diagnostiky je možné cíle naplnit. Není uvedeno, jakým způsobem se budou šířit výstupy projektu. Rozpočet odpovídá aktivitám ve svých 
nákladech, vyjma výše honoráře pro lektory, zejména s ohledem na jejich ohodnocení i v rámci přípravy a úklidu. Z toho důvodu navrhujeme krácení odměn na 
200,-/hod. 
 
Žádost č. 11 
Projekt doporučujeme ke schválení a k přiznání dotace SML z FPRV s částečným krácením rozpočtu. Jedná se o zajímavou mimořádnou vzdělávací aktivitu pro 
CS rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti. Cílová skupina projektu se bude manuálně i vědomostně rozvíjet v rámci různě zaměřených 
programů připravených a realizovaných MC, čímž dojde k posílení jejich kompetencí v mnoha oblastech. Z odevzdané žádosti je jasně patrné zaměření a cíl 
celé akce. Pozitivně také vnímáme programy určené přímo pro CS rodičů na MD a RD. Rozpočet navrhujeme krátit o položku Honorář pro herce dětského 
divadla 2 x 3.000 Kč – celkem 6.000 Kč. Tato položka se neslučuje s relevantními a podporovanými aktivitami tohoto fondu, proto je z rozpočtu vyškrtnuta. 
 
Žádost č. 12 
Projekt je srozumitelně popsán i vysvětlena jeho potřeba. Obsahuje přenos informací k veřejnosti, byť není zcela jasné, jak konkrétně toho žadatel chce 
dosáhnout. Projekt je na pomezí mezi osvětou a vzděláváním, svojí náplní však spadá pod fond, u kterého bylo žádáno o finanční podporu. Projekt má pozitivní 
dopad na konkrétní komunitu i veřejnost. 
 
Žádost č. 13 
Projekt má srozumitelný účel a cílovou skupinu, není zřejmá jeho jedinečnost (obdobná školení nabízejí i další instituce). Schází odůvodnění nákladů především 
na organizaci, propagaci a prezentaci. Projekt doporučujeme s výhradou a s krácením v nedostatečně odůvodněných položkách. 
 
Žádost č. 14 
Projekt doporučujeme schválit s výhradami. Přes pozitivní stránky projektu jsou zde nejasnosti v osobních nákladech předkladatele za vedení účetnictví a 
administrativy, vedení volnočasových aktivit. Cena za hodinu je nadhodnocena. Vzdělávací cíl projektu je pro děti ze sociálně slabých rodin, chybí zde inkluze 
těchto dětí a je jistá možnost suplování školních kroužků. Proto doporučujeme krácení dotace. 
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Žádost č. 15 
Projekt „Týden nošení dětí“ je zaměřený na vzdělávání veřejnosti v oblasti péče o malé děti a doporučujeme jej ke schválení. Je zacílený nejen na tradiční 
příznivce, ale volbou rozmanitého programu a kombinací různých aktivit má reálnou šanci oslovit širší rodičovskou veřejnost. Slabinou projektu je 
nerozpracování cílů v konkrétnější podobě a nevymezení velikosti cílové skupiny. Rovněž by projektové žádosti prospělo alespoň stručné vyhodnocení 
předchozího ročníku, které by mohlo eliminovat výše uvedené slabé stránky. Rozpočet projektu je reálně nastavený a požadovaná částka je akceptovatelná. 
Pouze krátíme požadovaný příspěvek o nespecifikovanou částku 200,- Kč na poštovné.  
 
Žádost č. 16 
Projekt je poměrně dobře strukturovaný, obsahuje potřebné informace. Byť se jedná spíše o podporu fungování MC, než konkrétní aktivity, je zde jasně 
formulováno, jaké metody a cíle budou naplněny. Navrhujeme krácení v položce divadla. Projekt má pozitivní dopad na cílovou skupinu, obsahuje prvek 
vzdělávání. Rozpočet je adekvátní k navrhovaným aktivitám vyjma položky uvedené výše.  
 
Žádost č. 17 
Potřebný a kvalitně doložený projekt, doporučujeme financovat v plné výši. Jedná se o druhou etapu vzdělávací akce, v žádosti ovšem schází popis návaznosti 
na již proběhlou první část, dále chybí informace o rozsahu a očekávaných počtech účastníků, které by umožnily posoudit oprávněnost požadovaných nákladů. 
Tyto výhrady neovlivnily doporučení financovat, do budoucna bude úplnosti informací a podkladů přikládán vyšší zřetel. 
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Zápis č. 3/2015  
z jednání Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání  

Statutárního města Liberec  
dne 2. září 2015 

 
Přítomni: Mgr. Antonín Ferdan, Ing. Petra Vokasová, Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Mgr. 
Libuše Vítová, Mgr. Zuzana Tachovská, PhDr. Milan Adamec.   
Omluveni: PaeDr. Miroslav Kettner, Mgr. Pavel Maškarinec, Bc. Tomáš Hasil. 
 
Program: 
1/ Zahájení jednání 
2/ Projednání doručených žádostí o dotaci – návrh SR FPRV SML na přidělení dotací v rámci II.            
     kola roku 2015 
3/ Záměr vyhlášení termínu uzávěrky I. kola žádostí o dotace z FPRV SML  v roce 2016 
4/ Informace ke Zprávě o využití a vyúčtování dotací z FPRV za rok 2014 
5/ Různé 
 
1/ Zahájení jednání  
Místopředsedkyně Ing. Petra Vokasová zahájila jednání Správní rady Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání SML a seznámila přítomné členy s programem 3. jednání Správní rady. 
 
2/ Projednání žádostí o dotaci v II. kole roku 2015 
V červnu 2015 vyhlásilo Statutární město Liberec uzávěrku 2. kola žádostí o dotaci z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání SML na akce konané v období od 1. října 2015 do 29. února 2016 
s termínem uzávěrky příjmu žádostí 17. července 2015 do 14.00 hodin. Všechny žádosti byly 
odevzdány na předepsaných formulářích na odboru školství, kultury a sociálních věcí nebo 
zaslány poštou na adresu SML. V řádném termínu uzávěrky bylo přijato celkem 18 žádostí o 
dotaci.  
Finanční prostředky účelových fondů města na rok 2015 byly rozděleny v rámci 1. rozpočtového 
opatření roku 2015 usnesením ZM č. 60/2015, Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML byla 
přidělena částka na rok  ve výši 1. 000 000Kč. Převod zůstatku finanční částky z loňského roku 
k dnešnímu dni ( nedočerpané částky, vratky) činí cca 220.000,-Kč. V I. kole r. 2015 byla 
vyplacena celková částka 393.500,-Kč. 
 
Finanční částka k rozdělení v roce 2015 činí celkem cca 1.220.000,-Kč.  
 
V rámci 2. kola roku 2015 bylo přijato 18 žádostí, požadavky žadatelů činily celkem 478.200,-Kč 
(viz příloha č. 2 – tabulka Návrh SR FPRV). Správní rada fondu na svém jednání dne 2. září 2015 
posuzovala jednotlivě každou z 18 doručených žádostí.  
Pouze při projednávání žádostí č. 5 a 6 se PhDr. Milan Adamec (ředitel školy SOŠ Jablonecká ul. 
999) se hlasování neúčastnil a o návrhu výše dotace nehlasoval. U projednávání žádosti č. 15 – 
MuDr. Kšírová Anna se hlasování neúčastnil a o návrhu výše dotace nehlasoval Prof. Ing. Josef 
Šedlbauer Ph.D.. 
 

Žádosti, kterým nebyla navržena dotace:  

3 žádostem nebyla navržena žádná dotace (a to žádostem č. 4, 6, 18).  

Žádostem, kterým byla navržena dotace: 

Správní rada navrhla následujícím 15  žádostem (žádostem č.1-3, 5, 7-17 ) dotaci v požadované 
výši, případně dotaci adekvátně krácenou. 



Příloha č. 2 

 
Správní rada fondu se na svém 3. jednání dne 2. září 2015 zabývala doručenými žádostmi dle 
schválených kritérií. Po projednání žádostí a výše požadovaných dotací předkládá Správní rada 
Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML návrh na přidělení dotací v 2. kole 2015 v celkové 
výši 290.600,- Kč k odsouhlasení Radě města Liberec dne 15. 9. 2015 a ke schválení 
Zastupitelstvu města Liberec dne 24. 9. 2015. 
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace či zamítnutí jejich žádosti a z jakého důvodu.  S žadateli, jimž 
bude vyhověno zcela nebo částečně, budou sepsány Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec. 
 
 
3/ Záměr vyhlášení termínu uzávěrky I. kola žádostí o dotace z FPRV SML  v roce 2016 
Záměr vyhlášení termínu uzávěrky I. kola žádostí o dotace z FPRV SML na rok 2016 bude 
probíhat ve stejných termínech jako doteď. Předseda FPRV je v jednání o změnách znění  
statutů, pravidel a tiskopisů žádostí FPRV. 
I. Výzva na rok 2016 by se měla vyhlašovat na akce konané od 1.3.2016 do 30.9.2016. 
 
4/ Informace ke Zprávě o využití a vyúčtování dotací z FPRV za rok 2014 
Tajemnice FPRV p. Menšíková předložila v písemné podobě předsedovi FPRV ke schválení 
materiál do RM s názvem Zpráva o využití a vyúčtování dotací z FPRV za rok 2014, která se 
bude předkládat do 16. RM dne 15.9.2015 a dále do 8. ZM dne 24.9.2015. Ostatním členům SR 
byl tento materiál zaslán pro informaci emailem. 
 
5/ Různé – debata členů Správní rady na téma změna statutů a pravidla FPRV SML a  změna 
formulářů žádostí. 
 
 
V Liberci dne: 4. září 2015 
 
Zapsala:                                                                                            Ověřil: 
 
 
 
Michaela Menšíková                                                                          Mgr. Antonín Ferdan 
tajemnice SR FPRV                                                                           předseda SR FPRV v.r.       
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
1/Prezenční listina ze dne 2. září 2015 
2/Návrh Správní rady FPRV SML - 2. kolo 2015 (tabulka žadatelů) 
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Návrh Správní rady na nepřidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML -  II. 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 
5) podpora pravidelné a dlouhodobé činnosti v oblasti vzdělávání 

 Žadatel Název akce Tematické 
zařazení 
projektu 

Rozpočet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Úprava 
požadavku  

(-) 

Návrh výše   
příspěvku 

Specifikace využití příspěvku. 

4 
  

Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384, 
příspěvková 
organizace, 
Kaplického 384, 
Liberec 23, 463 12 
IČ: 727 433 79 

„Hororové 
povídky“  

3/4 12.000,- 10.000,- 10.000,- 0 Sazba, tisk. 

6 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642, 
příspěvková 
organizace, 
Aloisina výšina 
642/51, Liberec 15, 
460 15 
IČ: 65100280  

Inscenační práce 
souborů tvořivé 
dramaticky - DVD
  

3/ 60.000,- 50.000,- 50.000,- 0 Nahrávání DVD – služba 
kameramana, střih DVD, 
mastering, grafické práce, tisk 
bukletu 700 ks, lis DVD 700 ks, 
služba fotografa. 

18 Sdružení 
TULIPAN, 
občanské sdružení, 

„Počítačová 
gramotnost – nutná 
dovednost pro 21. 

2/ 302.400,- 30.000,- 30.000,- 0 DPP Lektoři (300 hodina á 200,- 
Kč). Pronájem školících prostor. 
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Sokolská 113/8, 
Liberec 1, 460 01 
IČ: 26672472 

století.“ 

 CELKEM   374.400,- 90.000,- 90.000,- 0  
 
Důvody neposkytnutí dotace: 
 
Žádost č. 4: 
Tisk knihy povídek žáků je nadstavbou velmi pěkného školního vzdělávacího projektu. Žádost bohužel nelze podpořit z několika důvodů. Samotné školní 
vzdělávací projekty jsou mimo působnost fondu na rozvoj vzdělávání, který nesupluje institucionální financování škol. Projekt samotný nezahrnuje žádné 
vzdělávání, pouze tisk knihy. V žádosti dále schází základní údaje – rozsah knihy, počet výtisků. Podpora by byla možná, pokud by projekt obsahoval i 
vzdělávací část (např. grafické zpracování a zalamování textu žáky v rámci ICT) a dopady na širší komunitu (další práce s knihou, která zahrnuje veřejnost nebo 
alespoň rodiče). 
 
Žádost č. 6 
Projekt nenaplňuje základní poslání fondu, není možné financovat přímou školní činnost a dary účastníkům. Projekt neobsahuje vzdělávací aspekt a cílová 
skupina je zapojena pouze jako pasivní konzument daru. Není rovněž jasné, zda se inscenace teprve budou natáčet, či jsou již natočeny. Stejně tak chybí přesah 
projektu do širší komunity. Doporučujeme rozpracování žádosti a zapojení žáků do tvorby DVD s přesahem ke komunitě. 
 
Žádost č. 18 
Projekt působí propracovaným dojmem. Jsou kvalitně popsány cíle i potřeba, včetně nástrojů a metod zvolených k dosažení tohoto cíle. Velké nejasnosti však 
vzbuzuje rozpor mezi zvyšováním kvalifikace (rekvalifikace) a zvyšováním kompetencí, kde není jasné, na co konkrétně by město finančně přispívalo, a zda se 
primárně jedná o skutečnou podporu vzdělávání a spadá tak do oblasti podpory daného fondu. Z toho důvodu není možné projekt podpořit. Doporučujeme jasně 
a srozumitelně popsat, čeho se konkrétně má týkat podpora ze strany města a specifikovat i cíle a metody pro danou podporu. 
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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 
• podpora pravidelné a dlouhodobé činnosti v oblasti vzdělávání 

 
 
 

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.   


