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formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 11.000,-Kč  
b) zřízení věcného břemene služebnosti. Věcné břemeno služebnosti zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny vedení 
veřejného osvětlení a sloupů veřejného osvětlení včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 548/2,  k. ú. Radčice u Krásné Studánky, ve 
prospěch statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, 
IČ: 00262978. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno bezúplatně na dobu životnosti 
stavby, tj. na dobu, po kterou je stavba schopna plnit svoji funkci jako celek. 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými 
majetkoprávními operacemi 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 119/2015 

Přehled plánovaných nezbytných oprav ZŠ v roce 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh nezbytných oprav školských příspěvkových organizací v roce 2015 dle tabulky 
uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci schválených jednotlivých akcí 

T: 06/2015 

2. Mgr. Janu Korytáři, náměstkovi primátora, zajistit v rámci rozpočtu finanční prostředky 
nezbytných na opravy školských příspěvkových organizací v roce 2015 ve výši 5.865.000,-
Kč a v nejbližším rozpočtovém opatření je převést na odbor majetkové správy, oddělení 
správy objektů a zařízení 

T: 06/2015 

USNESENÍ Č. 120/2015 

Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

1. schvaluje prodej pozemku p. č. 1958/3, k. ú. Liberec, o vým. 16 m2, 
kupujícím v pořadí:  

a) Ing. Josef Ježek, Danuše Ježková, za kupní cenu 21.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města 

b) Monika Votavová, Petr Votava, za kupní cenu: 20.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro 
kupujícího č. 1 



 3

2. schvaluje prodej pozemku p. č. 97/5 (dle GP č. 1471-57/2014, ze dne 5. 11. 2014, vzniklý 
oddělením z pozemku p. č. 97/2) k. ú. Růžodol I, o vým. 133m2 kupujícím v pořadí: 

a) Alexandr Kendik, za kupní cenu 70.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města; 

b) Jezdecký klub Liberec, IČ: 46744533, se sídlem V Zátočině 28/15, Liberec XI-Růžodol1, 
460 01 Liberec, za kupní cenu: 69.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 630/1, k. ú. Dolní Hanychov o vým. 
435m2  kupujícímu: 

ŠLECHTA s. r. o, IČ: 251 61 709, sídlem Otín 418, 377 01 Jindřichův Hradec, za kupní cenu 
702.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

4. schvaluje prodej pozemku p. č. 1904/8 (dle GP č. 2114-33/2008 ze dne 13. 3. 2008, vzniklý 
oddělením z pozemku p. č. 1904/6), k. ú. Ruprechtice, o vým. 177 m2, kupujícímu:  

Martin Lhoták, za kupní cenu 134.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města 

5. schvaluje prodej pozemku p. č. 530/4 díl a (dle GP č. 2138-15/2015, ze dne 7. 4. 2015, 
vzniklý oddělením z pozemku p. č. 530/4) k. ú. Starý Harcov, o vým. 16 m2, kupujícímu: 

Společenství vlastníků pro dům Sosnová 466-477, IČ: 254 28 004, sídlem Liberec XV, 
Sosnonová 469/8, PSČ 460 01, za kupní cenu 9.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města 

6. schvaluje  prodej pozemku p. č. 824/10 (dle GP č. 514-14/2015 ze dne 7. 4. 2015, vzniklý 
oddělením z pozemku p. č. 824/2), k. ú.  Kateřinky u Liberce, o vým. 42 m2, kupujícímu: 

Pavel Hillebrand a Simona Hillebrandová, za kupní cenu 13.000,-Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

7. schvaluje prodej pozemku p. č. 490/119, (dle GP č. 1035-22/2009, ze dne 22. 5. 2009, 
oddělený z pozemku p. č. 490/1) k. ú. Doubí u Liberce, o vým. 37 m2, kupujícím v pořadí:  

a) Zita Frydrychová, Miroslav Frydrych, za kupní cenu 36.000,-Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města; 

b) Monika Votavová, Petr Votava, za kupní cenu: 35.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro 
kupujícího č. 1 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými 
majetkoprávními operacemi 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 121/2015 

Majetkoprávní operace – výkup pozemků 
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Zastupitelstvo města po projednání 
1. schvaluje výkup pozemku p. č. 257/160, (dle GP č. 699-259/2014 ze dne 21. 11. 2014, 

vzniklého oddělením z pozemku p. č. 257/24) k. ú. Radčice u Krásné Studánky, o vým. 55 
m2, prodávající: Jiří Beneš, Helena Benešová, za kupní cenu 46.000,-Kč, kupující: statutární 
město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1  

2. schvaluje výkup pozemku p. č. 259/6 (dle GP č. 699-259/2014 ze dne 21. 11. 2014 
vzniklého oddělením z pozemku p. č. 259/1), k. ú. Radčice u Krásné Studánky, o vým. 85 
m2, prodávající: Mgr. Vlasta Polreichová, za kupní cenu 76.000,-Kč, kupující: statutární 
město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými 
majetkoprávními operacemi 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 122/2015 

Majetkoprávní operace – směna pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

směnu pozemků p. č. 111/3, 111/4, 111/5(dle GP č. 868-48/2006, ze dne 10. 3. 2006, odděl. 
z pozemku p. č. 111/1), o vým. celkem 2.373 m2, pozemek p. č. 111/1 (vymezený GP č. 1231-
61/2014 ze dne 24. 4. 2014 a zmenšený o pozemky p. č. 111/3, 111/4, 111/5), o vým. 744 m2, vše 
v k. ú. Horní Hanychov ve vlastnictví Lesy České republiky, s. p., IČ:42196451, DIČ: 
CZ42196451, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68 za pozemek p. č. 1940, k. ú. Liberec, 
o vým. 1.102 m2, ve vlastnictví STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 
1, IČ: 00262978, s doplatkem městu ve výši 1,802.400,- Kč. 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou 
majetkoprávní operací 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 123/2015 

Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti bezúplatným převodem 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

nabytí pozemků p. č. 1429/362 o výměře 34 m2, p. č. 1429/363o výměře 20m2 a p. č. 1429/364 
o výměře 28 m2 vše v k. ú. Rochlice u Liberce od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 a uzavření 
„Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 7564/ULB/2014“ dle 
přiloženého návrhu. 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou 
majetkoprávní operací 

T: neprodleně 

Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 124/2015 

Návrh Správní rady Kulturního fondu SML na přidělení dotací z kulturního 
fondu v rámci I. výzvy roku 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Kulturního fondu SML na přidělení dotací 
z Kulturního fondu SML v rámci I. výzvy roku 2015“ v celkové výši 826.600,-Kč žadatelům 
jmenovitě uvedeným v příloze č. 2 

2. uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu SML se žadateli 
uvedenými jmenovitě  v příloze č. 2 podle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace  

3. neposkytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Kulturního fondu SML v rámci I. výzvy roku 
2015“ žadatelům jmenovitě uvedeným 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 Kulturního fondu SML 

a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statutárním městem 
Liberec a žadateli. 

T: 09/2015 
3. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu SML 
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a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statutárním městem 
Liberec a žadateli 

T: 09/2015 

USNESENÍ Č. 125/2015 

Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec na 
přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 
2015“ v celkové výši 1.217.100 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1 

2. neposkytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec 
na nepřidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 
2015“ žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2 

3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu statutárního města 
Liberec se žadateli uvedenými jmenovitě v příloze č. 1 podle schválené vzorové 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

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 ze Sportovního fondu 

statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv 
mezi statutárním městem Liberec a žadateli.  

T: 09/2015 

USNESENÍ Č. 126/2015 

Návrh správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města 
Liberec na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního 
města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního 
města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města 
Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ v celkové výši 95.000 Kč žadatelům jmenovitě 
uvedeným v příloze č. 1 (bod 1a), 

2. neposkytnutí dotace dle „Návrhu správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního 
města Liberec na nepřidělení dotace z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města 
Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ žadateli jmenovitě uvedenému v příloze č. 1 (bod 1b), 

3. uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci 
statutárního města Liberec se žadateli uvedenými jmenovitě  v příloze č. 1 (bod 1a) podle 
schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  
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a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

T: neprodleně 
2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou 

spolupráci statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě 
uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli. 

T: 07/2015 

USNESENÍ Č. 127/2015  

Návrh správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na přidělení dotací 
z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ 
v celkové výši 717.000,- Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1 

2. uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví 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 zdraví statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ 
žadatelům jmenovitě uvedeným 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 zdraví statutárního 

města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
statutárním městem Liberec a žadateli. 

T: 08/2015 

USNESENÍ Č. 128/2015  

Návrh správní rady Fondu prevence statutárního města Liberec na přidělení 
dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Fondu prevence statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ 
v celkové výši 300.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1 
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2. uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence 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 prevence statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ 
žadatelům jmenovitě uvedeným 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 prevence statutárního 

města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
statutárním městem Liberec a žadateli. 

T: 08/2015 

USNESENÍ Č. 129/2015 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací v 1. kole roku 2015 

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 vzdělávání 
statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ v celkové výši 393.500,-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 vzdělávání 
statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ žadatelům jmenovitě uvedeným 
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 

  



 9

USNESENÍ Č. 130/2015 

Úprava Pravidel Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání (FPRV) 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

úpravu pravidel Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání o doplnění účelu poskytnutí dotace 
o podporu pravidelné a dlouhodobé činnosti v oblasti vzdělávání 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit zveřejnění doplněného znění pravidel Fondu 
pro podporu a rozvoj vzdělávání o podporu pravidelné a dlouhodobé činnosti v oblasti vzdělávání. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 131/2015 

Návrh Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb v sociální oblasti 
v regionu Liberec na přidělení finančního příspěvku pro poskytovatele služeb 
v sociální oblasti z rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální oblasti z rozpočtu 
statutárního města Liberec na rok 2015 dle „Návrhu Řídící pracovní skupiny KPSS v regionu 
Liberec v rámci výzvy“ v celkové ve výši 4.996.000,- Kč, žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 1 

2. uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních příspěvků pro poskytovatele služeb 
v sociální oblasti jmenovitě uvedeným v příloze č. 1 podle schválené vzorové veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků 

3. neposkytnutí finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální oblasti z rozpočtu 
statutárního města Liberec na rok 2015 dle „Návrhu Řídící pracovní skupiny KPSS v regionu 
Liberec v rámci výzvy“ jmenovitě uvedeným v příloze č. 2 

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 finančních příspěvků z rozpočtu 

statutárního města Liberec pro poskytovatele služeb v soc. oblasti a proplacení schválených 
finančních příspěvků na základě uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec 
a žadateli. 

T: 08/2015 
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USNESENÍ Č. 132/2015 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
provoz šesti poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2015 

Zastupitelstvo města po projednání: 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace ve výši 1.200.000 Kč Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové 
organizaci, na provoz šesti poboček Krajské vědecké knihovny v roce 2015 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2  

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi SML a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací dle přílohy 
č. 2. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 133/2015 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup 
knihovního fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové 
organizaci, na nákup knihovního fondu (akvizici) v roce 2015 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi SML a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací dle přílohy 
č. 2. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 134/2015 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
realizaci akce Bohemia JazzFest 2015 v Liberci 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč společnosti Bohemia JazzFest, o.p.s. na festivalový 
koncert v Liberci v rámci mezinárodního jazzového festivalu BJF 2015 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  
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PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi SML a obecně prospěšnou společností Bohemia JazzFest dle přílohy č. 2. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 135/2015 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
provoz společnosti Spacium, o.p.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč společnosti Spacium, o.p.s. na provozní náklady 
společnosti v roce 2015 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi SML a obecně prospěšnou společností Spacium, o.p.s. dle přílohy č. 2. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 136/2015 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na účast 
libereckého pěveckého sboru Severáček v mezinárodní soutěži v Řecké Preveze 
v roce 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč občanskému sdružení Kruh přátel Severáčku na účast 
libereckého pěveckého sboru Severáček v mezinárodní soutěži v Řecké Preveze v roce 2015 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2  

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi SML a občanským sdružením Kruh přátel Severáčku dle přílohy č. 2. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 137/2015 

MFRB – přijetí daru pozemků a staveb v k. ú. Horní Hanychov a následný prodej 
vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. 
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Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí daru: 
1. pozemků p. č. 308/5, 309/7, 309/10, 313/28, 313/9, 313/8 a 314/63 vše v k. ú. Horní 

Hanychov, stavby komunikace (ul. Varšavská) a chodníku vybudované na p.p.č. 308/5, 
309/7, 309/10, 313/8 a 313/9 vše v k. ú. Horní Hanychov, veřejného osvětlení (pět ocelových 
stožárů) vybudované na p.p.č. 308/5, 309/7, 313/8, 313/9, 314/62 a 764 vše v k.ú. Horní 
Hanychov, vodovodního řadu, kanalizační a dešťové kanalizace vybudované na p.p.č. 313/8, 
313/9, 313/29, 309/7, 308/5 a 764 vše v k.ú. Horní Hanychov 

a to vše od Ing. Stanislava Bílka 

2. vodovodního a kanalizačního řadu + stavby komunikace vybudované na p. p. č. 314/62 
(vlastník Bimont s.r.o.), p. p. č. 314/63 (vlastník Ing. Bílek), p. p. č. 314/84 (vlastník pan Jiří 
Stejskal) a p. p. č. 757 (SML) vše v k. ú. Horní Hanychov od pana Jana Plodka, 

3. pozemku p.č. 314/62 v k.ú. Horní Hanychov od společnosti BIMONT s.r.o., IČ 47781262, se 
sídlem České mládeže 22/11, 460 08 Liberec VIII – Dolní Hanychov, 

4. pozemku p.č. 314/84 v k.ú. Horní Hanychov od pana Jiřího Stejskala, 
5. pozemku p.č. 313/29 v k.ú. Horní Hanychov od manželů Ing. Čáp Radovan a Čápová 

Dagmar, 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, po schválení přijetí daru pozemků a staveb dle bodu 
1. – 5. zastupitelstvem města, zajistit uzavření příslušných darovacích smluv s vlastníky pozemků. 

T: bezodkladně 

USNESENÍ Č. 138/2015 

Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna 
„Lidové sady“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy  

T: 06/2015 

USNESENÍ Č. 139/2015 

Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu 
„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM (LB/1176/S, 
CZ.1.13/2.1.00/27.01176) 

Zastupitelstvo města po projednání 
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s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění 
a řízení tematického IPRM (CZ.1.13/2.1.00/27.01176) dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy  

T: 06/2015 

USNESENÍ Č. 140/2015 

Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci" 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec - Atraktivní  a kvalitní 
život v Liberci" dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy  

T: 06/2015 

USNESENÍ Č. 141/2015 

Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Bazén 
Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Bazén Liberec podle 
přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy  

T: 06/2015 
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USNESENÍ Č. 142/2015 

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR a ve správě 
Státního pozemkového úřadu na statutární město Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti statutárního města Liberec o bezúplatný převod pozemků parc. č. 42/1 a 119/2 
v k. ú. Krásná Studánka, parc.č. 6/2 a 295/1 v k. ú. Pilínkov, parc. č. 1038/6 a 1038/7 v k. ú. Vesec 
u Liberce a parc.č. 1553/2, 1553/7, 1553/8, 1553/9,  1553/10, 1553/11, 1553/12, 1553/13, 1555/3, 
1578/5, 1578/6 a 1578/11 v k. ú. Rochlice u Liberce z vlastnictví České republiky a správě 
Státního pozemkového úřadu na statutární město Liberec (zák. č. 503/2012 Sb.) 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podání žádosti statutárního města Liberec 
o bezúplatný převod pozemků na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký 
kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec. 

T: bezodkladně 

USNESENÍ Č. 143/2015 

Dodatek č. 1 k dotaci na Varovný systém 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace v souvislosti s realizací projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP 
Liberec, reg. č. CZ.1.02/1.3.00/11.10583, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) i. č. EDS 
115D112000755 dle přílohy č. 1 a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11099381 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR ze Státního fondu životního prostředí ČR) dle přílohy č. 2. 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí 

T: 6/2015 

USNESENÍ Č. 144/2015 

Darovací smlouva – Valašská ulice 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření „Darovací smlouvy“, a to mezi panem Ing. Jakubem Svárovským, paní Petrou 
Svárovskou a statutárním městem Liberec, dle přílohy č. 2.  

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu, 
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T: 06/2015 

USNESENÍ Č. 145/2015 

Dohoda o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dohodu o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat příslušný smluvní dokument 

T: 06/2015 

USNESENÍ Č. 146/2015 

Delegace obce na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pozvánku na řádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a.s. se sídlem 
v Teplicích, Přítkovská 1689, 4155, IČ 49099469, která se koná 18. 6. 2015 v 10:00 
v Krušnohorském divadle v Teplicích (U Císařských lázní 4, Teplice) 

a  d e l e g u j e  

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na 
tuto valnou hromadu společnosti Severočeské vodárenské společnosti, a.s. pana Tomáše Kyselu, 
náměstka primátora pro technickou správu majetku města 

USNESENÍ Č. 147/2015 

Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2015. 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou 
v předložené zprávě. 
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USNESENÍ Č. 148/2015 

Upravené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v přílohách č. 1 – 7 

a  u k l á d á  

1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit uzavírání veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotací s jednotlivými příjemci dotací dle schváleného vzoru uvedeného 
v příloze č. 1 

T: průběžně 
2. PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavírání veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotací s jednotlivými příjemci dotací dle schválených vzorů uvedených 
v přílohách č. 2 – 7 

T: průběžně 

USNESENÍ Č. 149/2015 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva 
města, které se konalo dne 30. 4. 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 
30. dubna 2015. 
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Přílohy k usnesení:  

k usnesení č. 119/2015 
k usnesení č. 124/2015 
k usnesení č. 125/2015 
k usnesení č. 127/2015 
k usnesení č. 128/2015 
k usnesení č. 129/2015 
k usnesení č. 131/2015 
k usnesení č. 132/2015 

k usnesení č. 133/2015 
k usnesení č. 134/2015 
k usnesení č. 135/2015 
k usnesení č. 136/2015 
k usnesení č. 144/2015 
k usnesení č. 145/2015 
k usnesení č. 148/2015 

V Liberci dne 1. června 2015 

Tomáš Kysela,  v.  r .  
náměstek primátora  

Mgr.  Jan Korytář ,  v .  r .  
náměstek primátora  



 3 

 

Důvodová zpráva  

Radě a zastupitelstvu města předkládáme přehled potřebných investic a nezbyt-

ných oprav do objektů školských příspěvkových organizací v kalendářním roce 2015.  

Uvedené předpokládané náklady na realizaci jednotlivých akcí je možné hradit z Fon-

du pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací (dále jen fond). Čerpání fi-

nančních prostředků fondu je přísně účelově určeno především na realizaci velkých oprav 

objektů školských příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem Liberec. Bohu-

žel na následující akce nelze využít kofinancování, s výjimkou rekonstrukce kanalizace na 

ZŠ Na výběžku, kde bude část nákladů hrazena pojišťovnou. 

Potřebné náklady na tyto akce jsou po dohodě s Mgr. Janem Korytářem vyčísleny na 

ZŠ na 5.865.000,- Kč. 

           Příloha č.1 

č. Zařízení Akce Odhad nákla-

dů vč. DPH 

Termín 

realizace 

Poznámka 

1 
ZŠ Liberec, ul. 

Na výběžku 

PD na opravu havarijního 

stavu ležaté kanalizace 

75000,- Kč 5-6/2015 Pojišťovna hradí 

15.000,- 

2 
ZŠ Liberec, ul. 

Na výběžku 

Realizace opravy hava-

rijního stavu ležaté kana-

lizace – pojistná událost. 

Vedení je pokleslé 

s mnoha propady, mizí 

voda v podloží. 

2.200.000,- 

Kč 

7-8/2015 Pojišťovna 

hradí 50-80% 

nákladů za 

předpokladu 

uplatnění udá-

losti do 7/2015 

3 
ZŠ Liberec, ul. 

Dobiášova 

Instalace vzduchotechni-

ky strojovny bazénu – 

odvětrání přípravny che-

mie bazénu, chlor pro-

niká do konstrukcí 

1.200.000,- Kč 
8-10 

/2015 

Nelze financovat 

z jiných zdrojů, 

pokusíme se 

získat sponzor-

ský dar od vý-

robce 

4 
ZŠ Liberec, ul. 

Sokolovská  

Výskyt plísní 

v tělocvičně zapříčiněný 

nefunkčním odvětráním 

kuchyně 

650.000,- Kč 8/10-2015 
KHS 

5 
ZŠ Liberec, ul. 

Švermova 

sociální zázemí u tělo-

cvičny nemá funkční 

rozvody ZTI a VZT, ne-

funkční izolace 

350.000,- Kč 9/11-2015 
Po opravě lze 

předpokládat vyšší 

výnos z pronájmu 

tělocvičny 

6 
ZŠ Liberec, ul. 

5. května 

Plísně v budově 1. stupně 

v suterénu v šatnách a 

řešení zápisu KHS. 

500.000,- Kč 7/8-2015 
KHS 

7 
ZŠ Liberec, ul. 

Gollova 

Plísně v budově 

v suterénu v šatnách 

250.000,- Kč 7/8-2015 
KHS 

8 
ZŠ Liberec, ul. 

Barvířská 

špatně a nedostatečně 

zaregulovaý systém vytá-

pění, nelze ovládat a re-

gulovat některé topné 

větve 

290.000,- Kč 8/9-2015 
Instalací ovládání 

a regulací Mar 

předpokládáme 

úsporu cca 

250.000,- za rok 

Příloha k usnesení č. 119/2015
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9 
ZŠ Liberec, ul. 

U školy 

střešní krytiny hlavně na 

novějších budovách vy-

kazují špatné řemeslné 

zpracování, podtékají 

klempířské výrobky, 

které poškozují fasády a 

konstrukce střech 

150.000,- Kč 7/9-2015 
Pokud budeme 

realizovat letos, 

vyhneme se in-

vesticím v řádech 

milionů korun 

10 
Dům dětí a 

mládeže Větr-

ník, Riegrova 

ul. 

Rekonstrukce + rozšíření 

stávajícího skladu spor-

tovního nářadí tělocvičny 

200.000,- Kč  8/10-2015 
Nedostatečný 

prostor pro skla-

dování nářadí, 

nevyhovují stav 

 

 

 

Popis: 

Ad 1. Jedná se o projektovou dokumentaci k realizaci rekonstrukce havarijní kanalizace. Je 

řešeno jako pojistná událost č. 4134044046 Renomia. 

Ad 2. Jedná se o rekonstrukci trasy ležaté kanalizace, která poklesla v důsledku zaplavení 

celého areálu školy včetně suterénu. Proběhly kamerové zkoušky, které byly podkladem pro 

znalecký posudek. Ten potvrdil havarijní stav kanalizace a přímou souvislost se záplavami. 

Vzhledem k náročnosti rekonstrukce, která bude obnášet vybourání podlah v suterénu školy, 

bude třeba realizovat v době prázdnin. Je řešeno jako pojistná událost č. 4134044046 Re-

nomia. Provedli jsme dodatečné kamerové zkoušky na připojovacích větvích hlavní páteře, 

zkouška potvrdila nutnost rekonstruovat celou síť ležaté kanalizace, která se nachází v suteré-

nu budovy a protíná hospodářské místnosti kuchyně, jako jsou sklady nebo přípravy potravin. 

Momentální stav, kdy se splašky vrací a vytékají na povrch omezujeme prováděním 

proplachů. Dochází k progresi špatného stavu trubek, odpadní vody prosakují do podlo-

ží, může dojít k vyplavování materiálu z podloží a ohrožení statiky budovy. 

 

Ad 3. Jedná se o instalaci vzduchotechniky ke strojovně bazénu, konkrétně k technologii 

dávkování chemie. Nynější stav zapříčiňuje korozi technologie bazénu, vlhkost a 

chemikálie pronikají do konstrukcí stěn, podlah a stropů. S ohledem na použitou tech-

nologii monolitické betonové konstrukce pronikají chlorové výpary do stěn a vyvolávají 

skrytou korozi výztuže. Pokud instalace nebude provedena, bude docházet ke zhoršení stavu 

konstrukcí a dražší opravě konstrukcí. 

 

Ad 4. Dispozičně je objekt řešen tak, že se prostory kuchyně nacházejí pod tělocvičnou školy. 

V tělocvičně se pravidelně v zimním období vyskytují černé plísně. I přes větrání, 

dodržování tepelných hodnot a sanační opatření se nedaří stav zlepšit. Důvodem je 

absence účinného odvětrání v prostoru kuchyně. Stávající trasa odvětrání se pro své rozměry a 

délku nedá využít pro zkapacitnění odsavačů, je třeba investovat do nové ventilace a odsavačů 

par, které budou umístěny nad varnými místy a vlhkost bude vyvedena nad střechu. 

 

Ad 5. Myšlené sociální zázemí se nachází u tělocvičny ve druhém nadzemním patře. Tyto 

prostory využívají cizí návštěvníci tělocvičny. Jeho stav je značně nevyhovující, rozvody 

vody a odpadů tečou, podlahové izolace propouštějí vlhkost do prvního podlaží do 

sprch, které využívají žáci školy. V této budově není zřízena ani hygienická kabinka, 

kterou, mimo další závady, vyčítá KHS. Odhadovaná cena je za 1 etapu ze čtyř. Po prove-

Příloha k usnesení č. 119/2015
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dení opravy lze předpokládat navýšení příjmů z pronájmu tělocvičny, která tímto získá více 

pronajímatelů. 

 

Ad 6. Jedná se o velmi nevyhovující stav šaten – katakomb, v suterénu budovy 1. stupně. 

Tyto prostory využívají také rodiče pro vyzvedávání nejmenších ratolestí z družiny. 

Tento stav krytizuje opakovane KHS, naposledy v únoru 2015. Plánujeme provést osekání 

gabřincových obkladů a aplikaci sanačních omítek. Tyto práce je nezbytné provádět o letních 

prázdninách. Podlahy suterénu mají značné výškové nerovnosti, je třeba dlažby odbourat, 

podlahy vyrovnat a položit nové dlažby. Kamenné detaily budou navráceny do původního 

stavu. Dále je v zápisu z hygieny absence možnosti větrání v suterénu a absence teplé 

vody na sociálních zařízeních. Toto vše je rozpočtováno v nárokované částce. 

 

Ad 7. Jedná se o prostory šaten v suterénu, částečně přístupné rodičům. Původní stav 

izolací a omítek vytváří vhodné prostředí pro výskyt plísní. Řešením je okopání 

původních omítek a aplikace sanačních omítek, ideálně v součinnosti a aplikací chemické 

izolace.  

 

Ad 8. V roce 2011 proběhla částečná rekonstrukce budovy, spočívající ve vybudování 

samostatného odloučeného pracoviště Mateřské školy a vestavby družiny do podkroví. Při 

této akci byl doplněn o větve hlavní topný systém, který však postrádá regulaci a zaměstnanci 

školy jej ovládají uzavírání kohoutů. Topný systém tím že není zregulován špatně dávkuje 

topnou vodu a dochází k nerovnoměrnému vytápění, některé místnosti jsou přetopené, 

některé jsou podchlazené. Máme cenové nabídky na instalaci regulace a posílení rozvodů 

topného systému odpovídající výše uvedené částce. Propočtená úspora při průměrné zimě 

je cca 250.000,- Kč. 

 

Ad 9. Jedná se o havarijní stav střešní krytiny hlavně na novějších budovách, krytina 

vykazuje špatné řemeslné zpracování a degradaci levné šindele, která byla použita při 

rekonstrukci. Podtékají klempířské výrobky, dochází k poškození fasády a konstrukce krovů. 

Pokud budeme realizovat opravu letos, zabráníme tím vzniku škod na konstrukcích krovu. 

 

Ad 10. Jedná se o řešení nevyhovující skladu sportovního nářadí pro tělocvičnu. V současné 

době je nářadí skladováno v prostoru cca 2,5 bm x 2,5 bm. Nevyhovuje velikostně a formě 

uskladnění sportovního nářadí. Plánujeme rozšíření skladu nářadí formou částečné přístavby. 

 
 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.  
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Návrh Správní rady Kulturního fondu SML I. výzva 2015 Příloha č. 2

Celkové 

náklady                              

akce

Výše 

požadované 

dotace

Navržená 

dotace

v Kč v Kč v Kč

1
Junák - svaz skautů a skautek 

ČR, přístav Flotila Liberec, z.s., 

IČ 46748725

Lampiónová plavba svatého Jiří 24. dubna 2015 3 200 2 300 2 000 pozvánky, letáky, lampiony

2 Sbor dobrovolných hasičů 

Horní Hanychov, IČ 46749969

55.ročník oslav Filipojakubské noci 

spojený se soutěţí dětí s hasičskou 

tématikou
30. dubna 2015 27 500 16 000 4 000 opravy a pořízení masek a krojů

3
Komunitní středisko KONTAKT 

Liberec, příspěvková 

organizace, IČ 27336751

Festival "Liberec - jedno město pro 

všechny"
27. srpna 2015 73 865 24 000 5 000

moderátor, ozvučení akce, program v rámci festivalu - hudební 

vystoupení

4 Otto Hejnic, dat.nar. 15.11.1945 kniha Sifon, Venda a jejich lásky červen 2015 46 000 20 000 5 000 tisk a vazba včetně papíru, předtiskové práce

5 Ţidovská obec Liberec,                 

IČ 44224371

Oprava 2 pískovcových pomníků na 

Ţidosvském hřbitově
duben - srpen 2015 11 858 9 478 9 000 kamenosochařské práce Ivo Stránský

6 Zapsaný spolek Mozayka 
Jedlličkův ústav, IČ 02492318

Zahradní slavnost 17. června 2015 20 000 9 600 9 600

ozvučení akce Zahradní slavnost, zajištění hudebního a 

divadelního představení (Divadlo Na cestě, Lessyho Woheň, 

20 DEKA DUŠE)u příleţitosti prodeje vlastních výrobků 

uţivatelů Jedličkova ústavu

7
Cum decore, pěvecký sbor při 

Gymnáziu F.X.Šaldy, o.s.,           

IČ 02367912

Italia mia - společný koncert 23. května 2015 16 500 13 200 10 000

příprava materiálů pro propagaci, příprava programů a 

informativního textu pro posluchače, lektorské sluţby a 

koncertní vystoupení profesionálního souboru I DILETANTI

8 EURYTMIE, z.s., IČ 46749926
Jabloňová Fest 2015 - 3.ročník 

hudebního festivalu 31. května 2015 24 500 18 000 10 000 pronájem prostor, nazvučení akce

9 Jizersko-ještědský horský 

spolek, IČ 65100352

Slavnosti slunovratu na Martinské 
stěně

20. června 2015 26 000 20 000 10 000 honoráře pro interprety, plakát a propagace

10 Knihkupectví a antikvariát Fryč 

s.r.o., IČ 03226701

Autorské večery, večery regionální 

literatury duben - srpen 2015 48 800 31 000 10 000
honoráře účinkujících, honorář moderátorů, výroba a tisk 

plakátů, propagace

11 Martin Havlen,  IČ 88931307
Koncert k výročí zaloţení 

nahrávacího studia Resound 12. června 2015 29 500 20 000 10 000
honoráře účinkujících (Aid Kid, Murder Bear Dougy), pronájem 

prostor a technického zajištění

12
Společnost pro hudební 

výchovu české republiky, z.s.,                

IČ 22758917

Koncert souboru Czech Philharmonic 
Jazz Band 20. srpna 2015 25 000 18 000 10 000 honorář účinkujícím

13 Filmový klub Liberec,                     
IČ 65635698

Přepněte na DTV (Dětskou televizi)! červen 2015 17 800 14 000 14 000 honoráře lektorům, pronájem prostoru

14 "Zachraňme kino Varšava",      

IČ 22609768
Regionální kolo SLAM POETRY 12. června 2015 60 000 45 000 15 000

tvorba plakátů, flyerů - návrh, grafická úprava, tisk plakátů, 

flyerů, výlep plakátů, ozvučení akce - záznamové nosiče, 

videozáznamy a fota - nosiče, pronájem ozvučovací techniky a 

zvukaře, sluţby kameramanů a střihačů, on-line přenos - 

pronájem virtuálního prostoru, propagace v médiích, spoty

Ţádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 1. kolo roku 2015  - tabulka A                                 
na akce zahájené v období od 1. dubna do 31. srpna 2015

(příjem ţádostí do 3. dubna 2015 do 14:00 hodin)

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce

(A)   Konkrétní návrhy dotací

26.5.2015
23:39 Stránka 1 z 3
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Návrh Správní rady Kulturního fondu SML I. výzva 2015 Příloha č. 2

Celkové 

náklady                              

akce

Výše 

požadované 

dotace

Navržená 

dotace

v Kč v Kč v Kč

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce

15 Ing. Vít Suchomel,                              
dat.nar. 30.6.1975 Majáles 2015 1. května 2015 65 000 35 000 15 000

materiálové zajištění akce, propagační materiály, pronájem 

pódia na hlavní scéně, ozvučení hlavní scény, ozvučení 

vedlejší scény, honoráře všem účinkujícím

16 Knihkupectví a antikvariát Fryč 

s.r.o., IČ 03226701
Nedělní pohádková představení duben - srpen 2015 39 800 22 500 15 000 honorář účinkujících, výroba a zhotovení plakátů, propagace

17 Otevřené stránky o.s.,                     

IČ 22892141
Podpora pouličního umění v Liberci duben - srpen 2015 26 000 20 000 15 000 honorář účinkujícím, aparatura

18 Sdruţení TULIPAN,                     

IČ 26672472
TULIFEST 2015 23. května 2015 79 500 15 000 15 000

DPP koordinátor projektu, organizátoři, fotograf, kameraman, 

materiál na workshopy, pronájem prostor na realizaci akce, 
nájem kanceláře, propagace (tisk letáků, výlep, reklama FB, 

BB aj) 

19 Kruh autorů Liberecka, IČ 

70583111

Světlik - časopis vydávaný Krajskou 

vědeckou knihovnou v Liberci ve 

spolupráci s Kruhem autorů 

Liberecka - vydání 1 čísla

červen - červenec 2015 20 000 16 000 16 000 tisk a materiál, honoráře (smlouvy o dílo) 

20 Akcent Liberec, o.s.,                  
IČ 22844147 

Zpracování zvukového materiálu 
(studiové nahrávky) a vytvoření 

profilového CD komorního sboru 
Akcent

 říjen 2014 - květen 2015 107 750 44 000 17 000
lisování CD, tisk bookletu, honorář hudební reţie, honorář 

zvukové reţie, mastering, návrh bookletu

21 Country & Western Club 
Liberec, IČ 65100701

Hudební festival GODY 2015 14. června 2015 95 000 36 000 20 000 pronájem prostor, ozvučení akce, program, propagace

22 DH Liberec, o.p.s.,                    
IČ 27298523

Slavnosti letního slunovratu 20. června 2015 66 300 23 000 20 000

materiál na výrobu masek, tisk plakátů a pozvánek, drobný 

spotřební materiál (papírenské zboţí), pohonné hmoty 

(nákupy), náklady na hudebníky, zvukař, divadelní představení 

pro děti

23
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 

přţíspěvková organizace,           

IČ 00083143

WTF?! Festival současného divadla 12. - 14. června 2015 150 000 40 000 20 000 honoráře hostujícím divadlům, doprovodný program

24 EURYTMIE, z.s., IČ 46749926
Nahrání a vydání CD souboru 
Jablůňka-lidová muzika ZŠ a ZUŠ

duben 2014 - červen 2015 35 400 24 000 20 000
nahrávací frekvence v E studiu 5x , střih nahrávek, mastering 

3x 

25 Kulturní Klub Sever o.s., IČ 

22875760 festival Ještědská Odysea 2015 6. - 7. června 2015 130 000 40 000 20 000
pronájem soc. zařízení, pronájem zvukové aparatury a 

osvětlení, honoráře vystupujících

26 Otevřené stránky o.s.,                     

IČ 22892141
Hudebně literární večery duben - srpen 2015 56 500 34 000 20 000

honorář účinkujících, tisk a výroba plakátů, aparatura, 

ozvučení

27 Petra Dobešová,                          

dat.nar. 22.12.1988 Persona Atlas 22. - 26. června 2015 58 400 37 400 20 000
tvorba propagačních materiálů, tisk, výlep plakátů, pronájem 

prostor kina

28
ZŠ Aloisina Výšina, 

příspěvková organizace, IČ 

65100280
Neţ zazvoní zvonec 2015

1. dubna - 30. června, 

vlastní akce během června
60 000 40 000 20 000

pronájem divadelního sálu Liberce , instrumentální doprovod 
pěveckých sborů

26.5.2015
23:39 Stránka 2 z 3
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Návrh Správní rady Kulturního fondu SML I. výzva 2015 Příloha č. 2

Celkové 

náklady                              

akce

Výše 

požadované 

dotace

Navržená 

dotace

v Kč v Kč v Kč

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce

29
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 

POSTIŢENÉ Libereckého kraje, 

o.p.s., IČ 26593980

MODRÝ SLON 2015 (10. ročník 

celostátní soutěţe)

16. června 2015 - 21. 

června 2015
110 000 30 000 30 000 materiálové vybavení a kancelářské potřeby, propagace

30 FEBIOFEST s.r.o., IČ 

26721546

22. Mezinárodní filmový festival 
Praha - Febiofest 2015 - Regionální 
ozvěny Liberec

2. - 4. dubna 2015 195 000 90 000 30 000

tiskoviny (plakáty, billboardy, letáky, pozvánky), výlepy plakátů, 

reklamy, produkční náklady akce, titulkování a překlady filmů, 

technické sluţby, projekční zařízení a jiná technika, nájem 

prostor na realizaci projektu

31 PIANOLA, IČ 01181378 Liberecký flašinetář - 6. ročník 12. - 13. srpna 2015 162 000 30 000 30 000

honorář moderátorovi, koncert v kostele a závěrečný koncert v 

OGL, pronájem kostela, tisk plakátů a pohlednic 250 ks, 

grafické práce-ávrh plakátu a pohlednic, příprava a tiskové 

práce katalogu Karikatur flašinetářů, v nákladu 150 ks, velikost 

A4, barevná přední a zadní strana, 6 listů

32 ZŠ Ještědská, příspěvková 

organizace, IČ 72743212
DEDEFEST 2015 26. června 2015 76 200 51 200 30 000

propagace, pronájem zastřešeného pódia/1den 10x8m, výška 

0,8m,střecha 12x9m,ozvučení, osvětlení , honoráře 

účinkujícím (orchestr, Jan Kříţ,  Aries, Těla)

33 Ještěd 73, spolek, IČ 22606378 Vzpomínky na Ještěd duben - srpen 2015 87 000 65 000 40 000
fotoportréty pamětníků, grafická úprava a publikace na webu, 

tištěná verze VZPOMÍNEK NA JEŠTĚDU

34 NEZISKOVKY LIBERECKÉHO 
KRAJE, z.s., IČ 03363414

"NEZISKOVKY V BARVĚ DUHY" květen - červen 2015 183 000 105 000 50 000

tiskoviny, venkovní banery, Roll-upy, instalač.pomůcky, nářadí, 

závěsy, mont.mater., ozvučení, osvětlení, inst.pódia, 

elektroinst., transport, montáţ, instalace, zapůj.výst.pomůcek, 

stojanů, konstr.

35 Hudební mládeţ ČR,                     

IČ 41692535

DUHOVÁ BOUŘE 2015 - 25. festival 

Hudební mládeţe ČR v Liberci
28. května - 31. května 2015 351 100 65 000 60 000

honoráře, lektorné, vstupenky, organizační a technické 

zabezpečení festivalu, pronájem festivalových prostor, ladění, 

zvučení, světla, stavba pódií a pronájem, programová broţura 

(návrh, příprava, tisk, litografie), letáky a festivalové tiskoviny 

(návrh, příprava, tisk, litografie), plakáty (návrh, příprava, tisk, 

litografie, výlep plakátů a distribuce letáků v Liberci)

36 "Zachraňme kino Varšava",      

IČ 22609768
KINO ŢIJE! 1. dubna - 31. srpna 2015 150 000 80 000 80 000

tvorba plakátů, flyerů - návrh, graf. úprava, tisk plakátů, flyerů, 

ozvučení akcí-záznamové nosiče, videozáznamy a fota - 

nosiče, pronájem ozvučovací techniky a zvukaře, sluţby 

kameramanů a střihačů, propagace v médiích, spoty)

37 Bohemia Cantat Liberec, 
spolek, IČ 26622378

Mezinárodní festival sborového 
zpěvu Bohemia cantat Liberec 2015

20. - 23. srpna 2015 1 040 000 170 000 100 000

notový materiál, zpěvník, tiskoviny, kancelářské potřeby, 

provozní materiál, pronájem prostor (zkušebny, koncertní 

sály), propagace (plakáty, pozvánky, programy, vstupenky, 
propagační předměty, inzerce a reklama), ostatní sluţby 

(zapůjčení hudebních nástrojů, ladění, ozvučení sálů, 

webhosting, správa domény, vedení databáze účastníků, 

audio, video záznam koncertů, grafické práce) 

CELKEM 3 774 473 1 373 678 826 600

Náklady projektů 4 495 413
Poţadavky na dotaci z KF 1 631 478

Počet ţádostí v termínu 48
Počet přeřazených ţádostí 0
Počet ţádostí po termínu 0
Počet ţadatelů 40

1 000 000Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2015 (Kč)

826 600 Kč

Návrh Správní rady 

kulturního fondu SML na 
rozdělení dotací                              

v 1. kole 2015

26.5.2015
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Celkové 

náklady                              

akce

Výše 

požadované 

dotace

Navržená 

dotace

v Kč v Kč v Kč

1 Akcent Liberec, o.s.                  
IČ 22844147

Křest CD "Provocal" 29. května 2015 29 000 19 000 0
ozvučení, grafický návrh plakátu, propagace (výlep plakátů, 

letáčky), pronájem sálu

2 Alliance Francaise Liberec,      IČ 

46744363

Ţeny na pokraji krize lásky, sbor "Des 

filles et des chansons" z CAEN, 
šansony francouzských umělců

13. dubna 2015 24 000 19 800 0 ubytování 14 osob, stravné, občerstvení

3 Divokej Ir, taneční skupina,      

IČ 26553767
Irský večer 25. dubna 2015 19 900 12 000 0

Honorář kapely Free Beer Band, pronájem sálu hudebního klubu, 

zvučení prostoru

4 Doc. PhDr. Jan Kilián, PhD.,        
dat. nar. 17.7.1976 vydání knihy o Hermannu Hallwichovi srpen 2015 100 000 20 000 0 grafické zpracování a tisk knihy ve Scriptoriu

5 Kalendář Liberecka spol. s.r.o., 

IČ 28739841

Časopis "V" - druhé číslo, XIV.ročník 

(červen 2015)

1.dubna 2015 - 30. června 

2015 270 000 30 000 0 tiskové práce

6
Krajská vědecká knihovna v 

Liberci, příspěvková organizace, 

IČ 00083194

Koncert váţné hudby 18. dubna 2015 12 000 10 000 0 honoráře umělcům koncertu La guerra ed amore

7
Krajská vědecká knihovna v 

Liberci, příspěvková organizace, 

IČ 00083194

Dotisk knihy Ještědské květy květen - srpen 2015 48 000 38 000 0 tisk a vazba, honoráře autorské, honoráře za překlad

8 Lubomír Hudec,                          
dat.nar. 14.6.1989

Produkce, nahrávání, 
postprodukce,mix a master hudebního 
alba

17. dubna - 28. srpna 2015 64 800 38 000 0
produkce hudebních stop, nahrávání zvukových stop, úpravy 
hudebních stop, mix zvukových stop, mastering zvukových stop

9
MŠ Malínek Liberec, Kaplického 

386, příspěvková organizace,  IČ 

72741546 
"Spejbl a Hurvínek aneb Děti dětem" duben - červen 2015 26 240 16 000 0 doprava - autobus (2 autobusy)

10 Otevřené stránky o.s.,                     

IČ 22892141

Kulturní přehled Ţivá kultura, ţivý 

Liberec duben - srpen 2015 25 500 20 000 0 tisk, grafické zpracování, náklady na distribuci

11 Sdruţení TULIPAN,                     

IČ 26672472
Týden s TULIPANem 2015 leden - listopad 2015 101 500 35 000 0

DPP koordinátor projektu, organizátoři, fotograf, kameraman(10), 

materiál na workshopy(5), pronájem prostor na realizaci akce, 
nájem kanceláře (10), propagace (tisk letáků, výlep, reklama FB, 

BB aj) 

Celkem
720 940 257 800 0

Ţádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 1. kolo roku 2015  - tabulka B                                    
na akce zahájené v období od 1. dubna do 31. srpna 2015

(příjem ţádostí do 3. dubna 2015 do 14:00 hodin)

(B)   Návrh na neposkytnutí dotace

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace
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Identifika ční číslo/ 
datum narození

Místo konání 
pořádané akce 

Výše 
celkových 

náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady

Kč Kč Kč

1

A Styl, o. s. 22754415 A - STYL SHOW 2015 14.6.2015 Home credit aréna 
Liberec

401 500 90 000 40 000 technické zajištění (pódium, ozvučení, 
LED TV, taneční povrch baletizol), 
pronájem sportoviště se službami 

2

A Styl, o. s. 22754415 Běh nás baví 2015 28.5.2015 Home credit aréna 
Liberec

448 500 80 000 40 000 startovní čísla (tílka),  kartičky na 
body, pronájem sportoviště se 
službami 

3

A Styl, o. s. 22754415 LIBEREC CHEER CUP 
2015-  otevřené mistrovství 
ČR v cheerleadingu

13.6.2015 Home credit aréna 
Liberec

361 500 80 000 40 000 pronájem sportoviště se službami, 
pronájem soutěžních povrchů 
(gymnastický koberec FlexiRoll, 
taneční povrch Baletizol, rozcvičovací 
povrch)

4

AQUA KLUB 
Liberec, o. s. 

46748342 15. Mistrovství světa seniorů 
a 7. Mistrovství Evropy 
juniorů v orientačním 
potápění 

15.-23. 8. 2015 liberecká přehrada 1 500 000 50 000 25 000 rozhodčí, tlumočení, překlady

5

Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

41328019 Liberecký půlmaraton a 
lidový běh 2015

28.6.2015 Městský stadion 
Liberec 

16 500 7 000 5 000 rozhodčí, propozice, zdravotní dozor

6

Badmintonový klub 
Technické univerzity 
v Liberci, o. s.  

1608193 21. ročník Memoriálu P. 
Sima - celostátního turnaje 
dospělých s mezinárodní 
účastí 

24.- 26.4. 2015 obě haly TU 
Liberec 

57 000 32 000 10 000 badmintonové míče, pronájem hal 

7

Badmintonový klub 
Technické univerzity 
v Liberci, o. s.  

1608193 23. ročník oblastních a 
klubových družstev žactva 
"O putovní liberecký pohár"

6.6.2015 horní hala TU v 
Liberci 

18 000 12 000 10 000 ošatné rozhodčím, badmintonové 
míče, pronájem haly 

8

Bikeclinic junior 
team 

22715568 Bikeclinic cup 2015 30.8.2015 areál Vesec 115 000 40 000 10 000 vybavení fun zóny a zázemí, technika 
(ozvučení, měření, registrace), 
startovní čísla, úprava prostoru + 
zajištění tratí (sekání, zajištění 
prostoru, parking, uzávěrky, značení)

9

Česká asociace go, 
o.s. 

47003073 Mistrovství Evropy v go -  
Eurooean Go Congress 
2015

25.7.-8.8.2015 Liberec, Centrum 
Babylon 

2 200 000 150 000 50 000 pronájem sálů

Tabulka návrhu správní rady sportovního fondu SML na p řidělení dotací ze sportovního fondu v rámci  1. kola roku 2015 na ve řejné 
jednorázové, náborové a propaga ční akce (s termínem konání od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015)

Žadatel Název akce Termín po řádané 
akce Účel dotace
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Identifika ční číslo/ 
datum narození

Místo konání 
pořádané akce 

Výše 
celkových 

náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady

Kč Kč Kč

Žadatel Název akce Termín po řádané 
akce Účel dotace

10

Česká Freestyle 
Fotbalová Asociace, 
o.s. 

26580420 Super Ball 2015 -  Otevřené 
mistrovství světa ve 
Freestyle Fotbalu 

25.8.-29.8.2015 Sportpark Liberec a 
Home Credit aréna 
Liberec 

1 400 000 80 000 35 000 pronájem prostor

11

Česká Freestyle 
Fotbalová Asociace, 
o.s. 

26580420 Mistrovství České republiky 
ve Freestyle Fotbalu 

19.6-20.6.2015 OC Fórum Liberec 105 000 25 000 10 000 nájem prostoru, pronájem aparatury

12

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 Florbalový turnaj elévů a 
přípravek 

květen 15 SH ZŠ Dobiášova 31 540 25 300 8 000 rozhodčí, zdravotník, zdravotnické 
vybavení, moderátor, nájem školy, 

13

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 GOLD Cup 2015 - 12. ročník 
turnaje ligových družstev 
mužů ve florbale 

29.8-30.8.2015 Hala Dukla nebo 
haly Aréna 1 a 2, 
případně hala ZŠ 
Dobiášova 

105 100 67 500 0 odměny rozhodčím, balonky, poháry, 
medaile, diplomy, pronájem SH 
Dobiášova (22 hodin/300 Kč/hodina), 
pronájem haly Aréna 1 a 2 (38 hodin/2 
hřiště/500 Kč/hodina), grafická 
příprava tiskovin, výroba tiskovin, info 
tabule 

14

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 Florbalový kemp dětí a 
mládeže FBC Liberec 2015

24.8.-28.8.2015 SH ZŠ Dobiášova 139 400 46 500 0 balonky, rozlišovací dresy (30 ks/50 
Kč), balony (fotbal, házená, 
medicinbal), nájmy haly, hřišť a 
bazénu, svačiny, pitný režim, grafická 
příprava tiskovin, výroba tiskovin, 
drobné dárky do soutěží 

15

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 Den dětí FBC Liberec 4.6.2015 SH ZŠ Dobiášova 38 300 29 850 0 pořadatelský tým (12 os/800 Kč), 
rozhodčí (8 os/800 Kč), zdravotník (1 
os/800 ks), moderátor (1 os/1000 Kč), 
propagační materiály, letáky, 
propozice, zdravotnické vybavení, 
sportovní potřeby, diplomy, ocenění, 
ceny pro účastníky, pronájem haly ZŠ 
Dobiášova, pronájem venkovního 
hřiště ZŠ Dobiášova

16

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 Výběry dorostenců ČR ve 
florbale 

16.5.-17.5.2015 Haly Sportparku 
Liberec

523 836 153 000 82 000 pronájem hal Sporparku Liberec, 
pokládka florbalového povrchu včetně 
dopravy, podpora vstupného pro 
doprovodný program (ZOO, bazén, 
WellCat ZŠ Dobiášova, IQ park), 
zdravotnická služba 

17

Dům dětí a mládeže 
Větrník, p.o. 

66111498 Mistrovství světa v twirlingu 1.4.-6.4.2015 Lignano-  Itálie 47 000 10 000 0 vstupy do areálu
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datum narození

Místo konání 
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18

ESR 
ENTERPRISES, 
s.r.o. 

46768718 Liberec Sparťan Sprint 2.5.2015 Liberec - Vesecký 
areál 

2 500 000 200 000 0 pronájem areálu, sociální zařízení pro 
diváky a sportovce, zajištění dopravy 
pro diváky, billboardy a reklama v 
MHD, zajištění odvozu odpadů, 
zajištění bezpečnosti dopravy 
(značení, obsluha)

19
FC Slovan Liberec - 
mládež, spolek 

18381243 Nábor mladých fotbalistů a 
fotbalistek 

6.5. a 7.5.2015 stadion U Nisy 40 000 30 000 0 mini míček, ozvučení stadionu 

20

FC Slovan Liberec - 
mládež, spolek 

18381243 Region cup 2015-  turnaj 
starších přípravek 

22.5.2015 stadion U Nisy 22 000 17 000 0 ozvučení stadionu, rozhodčí, 
pořadatelská služba 

21

FC Slovan Liberec - 
mládež, spolek 

18381243 Slovánek - fotbalový turnaj 
1. tříd ZŠ 

28.5.2015 stadion U Nisy 15 000 11 500 0 pronájem sportovišť, ozvučení 
stadionu, rozhodčí, pořadatelská 
služba 

22

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

22900624 Turnaj v malé kopané pro 
dospělé 

4.-5. 7. 2015 Sport park Liberec 30 000 24 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten

23

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

22900624 Jarní fotbalový turnaj - 
Nábor nových talentů 

6.-7.6.2015 Sport park Liberec 35 000 28 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten 

24

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

22900624 Jarní turnaj pro děti - Liberec 
cup 2015

2.-3.5.2015 Sport park Liberec 35 000 28 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten 

25
Fotbalový klub 
Krásná Studánka

46744461 Turnaj neregistrovaných 
fotbalistů v malé kopané 

srpen 15 Krásná Studánka 21 000 11 000 5 000 propagace, technické zabezpečení 

26
Fotbalový klub 
Krásná Studánka

46744461 Nábory mladých fotbalistů a 
fotbalistek 

duben -  červen 2015 Krásná Studánka 26 000 12 000 5 000 propagace, technické zabezpečení 

27

Geometry Global, 
s.r.o. 

25716964 Česká pojišťovna Mizuno 
RunTour 2015

18.7.2015 Liberec 650 000 50 000 25 000 energie, stupně vítězů, čipová 
technologie pro závodníky, záchranná 
služba 

28
Golf Club Liberec, 
o.s. 

70811661 Nábor dětí a mládeže do 
Tréninkového centra 2015

17.5.2015 Machnín 90 000 50 000 0 pronájem sportoviště 
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29
Golf Club Liberec, 
o.s. 

70811661 Dětská Tour Severovýchod 
2015

30.8.2015 Machnín 100 000 70 000 10 000 technické zabezpečení akce

30
Gymnastika 
Liberec, spolek 

65100263 Krajský přebor 2015 23.5.2015 Liberec 25 000 16 000 5 000 technické zabezpečení

31
Gymnastika 
Liberec, spolek 

65100263 Liberecký pohár 2015 25.4.2015 Liberec 34 000 20 000 5 000 technické zabezpečení

32

ILMA, spolek 22887806 Roztančíme Liberec 1.5.-31.8.2015 
(samotná akce 

30.6.2015)

Liberec -  náměstí 
Dr. E. Beneše 

100 000 70 000 10 000 celodenní pronájem ozvučovací 
techniky (reprobedny, odposlechy, 
mixážní pult, mikrofony), doprava a 
instalace ozvučovací techniky, 
celodenní pronájem světelné techniky 
(osvětlovací lampy, efektové hlavy, 
ovládací pult), celodenní pronájem 
jeviště, doprava a instalace jeviště 

33

Jezdecký klub 
Liberec 

46744533 Memoriál Heleny Krásové - 
O pohár města Liberec 

30.8.2015 areál JK Liberec 109 300 34 640 20 000 kokardy, technické zabezpečení 
(autor parkuru, technický dozor, 
výpočetní technika, správce 
opracoviště, kolbiště, hlasatel, 
technický dozor, koordinátor závodu, 
rozhodčí, sekretářka závodu), 
veterinární služba, lékařská služba, 
technické zajištění (úprava kolbiště, 
opracoviště)

34

Jezdecký klub 
Liberec 

46744533 Sportovní den u koní 31.5.2015 areál JK Liberec 32 442 6 000 0 technické zajištění (pořadatel, 
hlasatel, bezpečnostní dozor), 
zdravotník, propagace (tisk, pronájem 
plakátovací plochy)

35

Jezdecký klub 
Liberec 

46744533 Skokové závody 16.5.2015 areál JK Liberec 99 100 38 480 15 000 kokardy, bariéry k překážkám, 
technické zabezpečení (autor parkuru, 
technický dozor, výpočetní technika, 
správce opracoviště, kolbiště, 
hlasatel, technický dozor, koordinátor 
závodu), veterinární služba, lékařská 
služba, technické zajištění (úprava 
kolbiště, opracoviště)

36

Judoclub Liberec 46748237 Sportovní příměstský tábor 6.7.-10.7.2015 Liberec a okolí 50 000 32 500 0 nákup míčů, nákup kimon pro 
začátečníky, nákup 10 ks 
medicinbalů, pronájmy sportovišť a 
sportovního vybavení 
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37

Judoclub Liberec 46748237 Nábor nových judistů a 
propagace oddílu pro rok 
2015

1.4.-31.8.2015 Liberec 79 000 46 000 15 000 nákup tatami (žíněnky) pro ukázky, 
nákup kimon pro začátečníky při 
ukázkách, LCD ukazatel, doprava 
tatami na ukázky

38

Junák - svaz skautů 
a skautek ČR, 
přístav Flotila 
Liberec, spolek 

46748725 Kotorský závod 25.4.2016 přehrada Liberec 8 500 6 500 3 500  věci na disciplíny (stan, lano, ráčny)

39

Kalendář Liberecka, 
s.r.o. 

28739841 S rodinou do Vesce 10.5.2015 Liberec - Vesecký 
areál 

120 000 47 000 7 000  zvuková aparatura

40

Klub mládeže 
stolního tenisu, 
spolek 

46747893 Mini Open 2015-  Liberec 17.5.2015 Liberec 24 500 18 500 8 000 rozhodčí 2 osoby x 1.000 Kč 
(rozhodčí, tvorba časového plánu, 
zpracování výsledků),  míčky (50 ks x 
30 Kč/ks), pronájem tělocvičny na 
stolní tenis a na všeobecnou přípravu, 
pronájem herního vybavení (mini-
stoly)

41

Klub mládeže 
stolního tenisu, 
spolek 

46747893 Velikonoční turnaj ZŠ 12.4.2015 Liberec 15 700 9 900 5 000 rozhodčí, míčky (50 ks x 30 Kč), 
pronájmy haly a herního vybavení

42

Klub mládeže 
stolního tenisu, 
spolek - ŽÁDOST 
PŘEDLOŽENA NA 
FORMULÁŘI 
FONDU PRO 
PARTNERSKOU 
SPOLUPRÁCI 

46747893 KMST Liberec und TSV 
Weissenberg Tischtennis-
Freundschaft Wochenende

4.-6. června 2015 Liberec 26 800 12 000 0 cestovné, tréninkové míčky 500 ks á 
20 Kč

43

Klub pro zdraví 
obyvatelstva 
Liberecka 

68974833 Aktivní prázdninová babička -  
olympijské hry 

13.7.-17.7.201 ;       
20.7.-24.7. 2015;  
27.7. - 31.7.2015

prostory Jedličkova 
ústavu v Liberci, 
rekreační zařízení - 
horská chalupa

68 500 31 000 0 lektor, fyzioterapeut, nákup 
sportovních, rehabilitačních pomůcek, 
propagační letáčky, trička s potiskem 
a logem akce, pronájem Jedličkova 
ústavu včetně bazénu 

44
Kolo pro život, 
zapsaný spolek 

3401707 Kolo pro život -  Ještěd Tour 
Kooperativy 2015

6.6.2015 Liberec - sportovní 
areál Vesec

1 495 245 100 000 30 000 celkové náklady na materiál, služby
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45

Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec, 
p.o. 

27336751 Turnaj tří měst v kuželkách o 
pohár Kontaktu 

24.4.2015 Liberec -  Home 
credit aréna 

16 840 9 200 8 000 pronájem kuželny

46

Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec, 
p.o. 

27336751 Kloboukový turnaj v 
minigolfu 

26.6.2015 areál ZOO 1320 14 640 7 000 5 000 pronájem drah

47

Liberec Handball, 
spolek 

26672936 Liberecké školní ligy 
miniházené

1.4.- 31.5.2015 Liberec 30 000 20 000 7 000  pronájem sportovní haly

48

Liberec Handball, 
spolek 

26672936 Mezinárodní házenkářský 
turnaj MegaMini Liberec 
2015

1.6.-21.8.2015 Liberec 190 000 40 000 14 000 ozvučení akce,  pronájem prostor, 

49

Liberec Valkyries, 
o.s. 

2500116 Nábory do Liberec Valkyries, 
o. s. 

duben - červen 2015 hřiště TUL 35 900 26 800 8 000 erární týmová výstroj, pronájem hřišť, 
zdravotník

50

Liberecký tenisový 
klub 

44224087 Soutěž o nejtalentovanější 
mateřskou školku 

květen 15 dvorce LTK 60 000 20 000 5 000  tenisové rakety, míče a sítě

51

Liberecký tenisový 
klub 

44224087 Náborové akce mladých 
tenistů 

duben -  červen 2015 dvorce LTK 70 000 35 000 5 000 tenisové rakety, míče a sítě, speciální 
pomůcky (žebříky, překážky, kužely)

52

Liberecký tenisový 
klub 

44224087 Týden s tenisem pro 1. třídy 
ZŠ

květen 15 dvorce LTK 60 000 20 000 5 000 tenisové rakety, míče a sítě

53

OS Sportkids 22881867 Sportuj o prázdninách 29.6.2015 Vesecký sportovní 
areál 

111 000 73 000 25 000 nákup reflexních prvků, pronájem 
sportoviště, zajištění zdravotníků, 
technické zabezpečení závodní tratě, 
technické zabezpečení areálu 

54
Péryová Denisa 47104554 Běžecko-překážkový závod 

Bootcamp Cross
23.5.2015 Liberec 100 000 50 000 15 000 čipová časomíra, tisk startovních 

čísel, zdravotníci 
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55

Petr Rypka 40184862 Závody škol "O zlaté rouno" 19.6.2015 Harcovská 
přehrada Liberec 

64 100 51 280 20 000 papír, toner do tiskárny, psací potřeby,  
doprava a pronájem dračích lodí 
včetně obsluhy a přístavního servisu, 
pronájem záchranného člunu s 
posádkou, pronájem 40 ks vodáckých 
vest, pronájem komunikační techniky, 
výpočet a zpracování dat, vytýčení 
tratě, pronájem ozvučení závodu s 
komentátorem

56

Pionýr z.s. 
Pionýrská skupina 
Radovánka 

69292051 I neplavci se mohou koupat červen - srpen 2015 Liberec, rybník 
Tajch

50 000 30 000 10 000 plavecké pomůcky

57

Plochá dráha v AČR 71207520 Mistrovství ČR juniorů do 19 
+ závod dětí do 125 ccm

17.5.2015 Liberec - Staré 
Pavlovice 

98 300 70 700 20 000  lékařská služba, hasiči, ozvučení, 
údržba závodní tratě

58

PSK oddíl ledního 
hokeje 

26651483 Policejní a hasičské světové 
hry, Virginie USA

22.6. - 6.7.2015 USA Virginie 620 000 50 000 0 náklady spojené s účastí na projektu 
Policejní a hasičské světové hry USA 
Virginie (letenky)

59

Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec -  
Karlinky 

64039366 Soutěž v požárním sportu 
Karlinský H-faktor 

13.6.2015 Liberec - Ostašov 14 000 7 000 5 000 úprava sportoviště, pronájem 
ozvučení a vizualizace soutěže 

60
Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec -  
Sever

72541245 Fotbalový turnaj pro děti z 
dětských domovů 

13.6.2015 Hasičské hřiště v 
Růžodole 

104 729 86 729 25 000 fotbalový míč, rohové praporky,  
dresy, propagační materiál

61

Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec - 
Horní Hanychov 

46749969 Sportovní odpoledne s 
Hasiči 

21.6.2015 Liberec -  
Hanychov

25 800 14 000 9 000 materiál na vytyčení prostorů, , 
materiálové zabezpečení (překážky, 
hadice, stopky, pěnidlo, časomíra), 

62

Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec-  
Karlinky 

64039366 Soutěž O pohár primátora 
města Liberec 

27.6.2015 Liberec -  sportovní 
areál Vesec 

30 000 20 000 10 000 trofeje (diplomy, poháry, medaile), 
ceny 

63

Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec - 
Karlinky 

64039366 Obvodové kolo Požární hry 
Plamen 

16.5.2015 Liberec -  Ostašov 14 000 6 000 5 000 úprava sportoviště

64
SK Handisport 
Liberec, o.s. 

46749284 MČR v plavání 24.4-25.4.2015 Plavecký stadion 
Liberec 

183 000 91 500 70 000 pronájem a obsluha časomíry, bazénu 

65

Spolek Pouliční 
Basketbal, spolek 

3109101 Ball Up Liberec 2015 27. června 2015 ZŠ U Soudu 244 000 197 000 25 000 pronájem pokrývky herní plochy (pro 
větší bezpečnost gumové), zdravotníci
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66
Sport Aerobic 
Liberec 

66112052 Prázdninový pohár 2015- 13. 
ročník

28.5.2015 Liberec, Sportovní 
centrum Pavlovice 

22 600 19 000 7 000 technické zajištění (ozvučení akce), 
rozhodčí, lektorky, zdravotní dozor

67

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

3780171 GP Liberec - závody ve 
střelbě ze sportovní a 
libovolné malorážky 

17.5.2015 Malorážková 
střelnice, 
Krakonošova 330

20 000 10 000 8 000 terčový materiál,  pronájem střelnice

68

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

3780171 Letní soustředění mládeže 
2015-  sportovní střelba 

10.-17.8.2015 Kdyně 80 700 15 200 0 střelivo do vzduchovkových a 
malorážkový zbraní, terčový materiál, 
pronájem střelnice 

69

Sportovně střelecký 
klub č. 0366  
Ruprechtice - 
Liberec 

46747249 Liberecký střelecký den pro 
malé i velké 

16.6.2015 Malorážková 
střelnice, 
Krakonošova 330

14 200 10 000 10 000 terč, malorážkové a vzduchovkové 
střelivo

70

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

3780171 Soustředění mládeže před 
MRČ 2015 - sportovní 
střelba 

24.-28.8.2015 střelnice Liberec 24 500 13 500 0 střelivo do vzduchovkových a 
malorážních zbraní, terčový materiál 

71

Sportovní klub 
JEŠTĚD, spolek 

64040577 Nábor do akrobatického 
lyžování

duben - srpen 2015 Liberec, 
Akrobatpark Štíty

15 900 11 000 3 000 pronájem specializované 
trampolínové haly

72

Sportovní klub 
moderní 
gymnastiky, o.s. 

46746072 Velikonoční závod 19.4.2015 sportovní hala ZŠ 
Dobiášova 

30 000 16 000 9 000 rozhodčí, organizátoři, funkcionáři, 
technické zabezpečení, zvuková 
aparatura + obsluha

73

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec, spolek 

46745661 Mezinárodní turnaj ve 
stolním tenisu 

30.5.2015 Liberec 30 600 26 400 15 000 rozhodčí, míčky (100 ks x 30 Kč), 
pronájem hal (Pavlovice a HC Aréna), 
pronájem herního vybavení (stoly, 
ohrádky, síťky)

74

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec, spolek 

46745661 Mistrovství České republiky 
starších žáků ve stolním 
tenisu 

9.5.-10.5.2015 Liberec 193 800 69 000 35 000  míčky (500 ks x 30 Kč), hala

75

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec, spolek 

46745661 Český pohár vozíčkářů 2015 13.6.2015 Liberec 25 300 15 000 11 000 rozhodčí, míčky, pronájem Home 
Credit arény

76

Sportovní 
městečko, o.s. 

1554913 Příměstské Fotbalové 
Prázdniny 2015

1.4.-31.8.2015 Liberec 180 000 30 000 0 pamětní trička, poháry, medaile, 
sportoviště, vstupné (bazén, fitko atd.

77
Sportovní plavecký 
klub Liberec 

70229791 Plavecké čtyřutkání 18.4.2015 Plavecký bazén, 
Tržní náměstí 

45 620 33 120 15 000 pronájem bazénu 25m 
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78

Sumo klub -  SUMÓ 
Liberec 

26539071 Propagační akce Sambo / 
Judo spojená s náborem 
nových členů 

5.6.-7.6.2015 Liberec 60 000 45 000 15 000 pronájem sportoviště včetně 
sportovního zařízení, 

79

Taneční skupina 
TAKT Liberec, o.s. 

69387940 Propagace taneční skupiny 
TAKT Liberec 

srpen - září MHD Liberec 77 800 45 000 0 telefon, administrativní potřeby (papír, 
barva do tisku), výlep instalace, 
výroba, výlep formátu A4

80

Taneční skupina 
TAKT Liberec, o.s. 

69387940 21. show (celovečerní 
představení)

12.4.2015 Dům kultury 
Liberec 

220 600 73 600 30 000 nájem, moderátor, světla, zvuk, led 
stěna pódium, kamery (přenos, 
záznam), identifikační systém, spot 
(přenos reklamy)

81
Taneční skupina 
TAKT Liberec, o.s. 

69387940 TAKT nábor 1.6.2015 ZŠ Kaplického 21 890 10 800 5 000 pronájmy tělocvičny 

82

Titans Liberec, o.s. 22865527 Nábory do Titans Liberec, 
o.s. 

duben - srpen 2015 hřiště TUL 33 700 24 560 5 000 pronájem hřiště, zdravotník

83
TJ Bílí Tygři Liberec 46744282 Náborový open trénink 20.5.2015 Sportpark Liberec 33 000 18 000 0 tisk náborový letáků a propagačních 

materiálů, fotografické práce

84

TJ Dukla Liberec, 
o.s. 

482421 Hledáme talenty - nábor 
nových členů 

15.5.2015 Lesní koupaliště 
Liberec 

30 000 24 000 5 000 výroba startovacích čísel (cca 200 ks), 
pronájem stanu, zdravotnická služba

85

TJ Dynamo Liberec, 
o.s. -  lukostřelecký 
oddíl 

46747176 Veřejné lukostřelecké dny 
pro mládež

25.7. 20105; 
15.8.2015

lukostřelecký areál 
v Liberci 

9 000 7 000 7 000 materiál na terčovnice, spotřební luko -  
materiál (šípy, chrániče, končíky, brka, 
hroty, apod.)

86

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Velikonoční turnaj mladších 
žákyň a starších minižákyň 

23.5 - 24. 5. 2015 TJ Lokomotiva 
Liberec 1

14 000 10 000 5 000 rozhodčí, pomocní rozhodčí 

87

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Turnaj starších žaček v 
házené 

23.5.2015 Tipsport aréna 
Liberec 

20 900 15 500 10 000 rozhodčí a pořadatelská služba, 
zdravotník, pronájem haly

88

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Jizerské vejšlapy - 41. ročník 30.5.2015 Bedřichov u 
Janova nad Nisou 

19 500 11 000 0 nákup kancelářských potřeb pro tisk 
propozic, pamětní razítka a diplomy, 
rozhodčí, tisk a výlep plakátu, 
zdravotník, pronájem místnosti, tvorba 
mapových podkladů

89

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Memoriál Pavla Šimíčka 23.5.2015 Liberec 14 500 10 000 5 000  pronájem sálu, zapůjčení šachového 
materiálu, pronájem počítače s 
obsluhou 
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90

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Náborový turnaj v házené 
mini žactva 

7.5.2015 Liberec 15 500 11 000 5 000  pronájem výpočetní techniky 
(zpracování výsledků), zdravotní 
služba, rozhodčí

91
TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Velká cena Liberce v 
basketbale žen 

29.8.-30.8.2015 TJ Lokomotiva 
Liberec 1

26 000 20 000 10 000 rozhodčí, pomocní rozhodčí 

92
TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Kvalifikační turnaje juniorek 
a kadetek v basketbale 

30.5. -31.5.2015         
6.6. - 7.6. 2015  

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

14 000 10 000 5 000 rozhodčí, pomocní rozhodčí 

93

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Ještěd 2015-  memoriál 
Františka Korala 

6.6.2015 Ještědský hřeben 13 500 9 500 4 000 rozhodčí, zdravotní zabezpečení, 
pronájem místnosti, tvorba mapových 
podkladů 

94

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. -  
oddíl šermu 

483371 Liberecký fleret 2015- 6. 
ročník 

25.-26.4.2015 Jablonecká 21, 
Liberec 

54 500 40 500 18 000 pronájem registračních zařízení a 
planší, pronájem výpočetní a 
prezentační techniky, rozhodčí, 

95

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. - 
oddíl šermu 

483371 Ještědský pohár 2015- 64. 
ročník

18.-19.4.2015 Jablonecká 21, 
Liberec 

58 000 43 000 15 000 pronájem registračních zařízení a 
planší, pronájem výpočetní a 
prezentační techniky, rozhodčí, 

96

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s., oddíl 
šermu  

483371 Finále Mistrovství ČR 2015 16.-17.5.2015 Jablonecká 21, 
Liberec 

67 000 52 000 25 000 pronájem registračního zařízení a 
planší, pronájem výpočetní a 
prezentační techniky, rozhodčí

97

TJ Slávia Liberec, 
spolek -  oddíl 
šachů 

46744789 Krajský přebor v bleskovém 
šachu družstev 2015

26.4.2015 restaurace U 
Košků Liberec 

11 500 8 000 5 000 pronájem prostor

98

TJ Slávia Liberec, 
spolek -  oddíl 
volejbalu 

46744789 Turnaj kadetů ve volejbalu 25.4.2015 hala ZŠ Františkov 29 500 19 500 9 000 6 ks nových míčů GALA, pronájem 
tělocvičny, rozhodčí

99

TJ Slávia Liberec, 
spolek - oddíl 
plavání 

46744789 Jarní ceny Slávie Liberec v 
plavání 

22.4.2015 Liberec - plavecký 
bazén 

45 950 33 450 15 000  pronájem plaveckého bazénu (25 m 
na 5 hodin)

100

TJ Slovan Liberec - 
tenis, box, turistika, 
o. s. 

524189 Prázdninová tenisová škola 
pro mládež 

červenec - srpen Slovan Liberec -  
Perštýn, oddíl 
tenisu, Skřivánčí 
Kámen 

191 900 104 000 0 pronájem tělocvičny nebo bazénu, 
propagace (letáčky, inzeráty, plakáty), 
zdravotník, studenti (dohoda o 
provedení práce, organizace, příprava 
-  DPP

101

TJ Slovan Vesec, 
spolek 

46744681 Badmintonový turnaj 
přípravek - Vesecký košíček 

25.4.2015 Liberec 12 000 6 000 4 000 badmintonové míče,  pronájem 
tělocvičny

102
TJ Slovan Vesec, 
spolek 

46744681 Prázdninový týden s 
badmintonem 

24.-28.8.2015 Liberec 18 000 11 000 0 badmintonové míče, pronájem 
tělocvičny 
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Žadatel Název akce Termín po řádané 
akce Účel dotace

103
TJ Starý Harcov, 
spolek 

46744151 Turnaj ve vybíjené pro žáky 
do 15 let 

červen 15 TJ Starý Harcov 4 000 2 000 2 000 pronájem tělocvičny, rozhodčí, úklid

104
TJ VK Dukla 
Liberec 

46747001 Mistrovství České republiky 
MLADŠÍCH ŽAČEK 2015

2.-3.5.2005 hala VK Dukla 
Liberec 

121 000 32 000 15 000  Zdravotní služba, rozhodčí

105
TJ VK Dukla 
Liberec 

46747001 Regionální kvalifikace na 
MČR mladších žaček 2015

11.-12.4.2015 hala VK Dukla 
Liberec 

67 500 20 300 9 000  zdravotní služba, rozhodčí 

106
Tom Live Centrum, 
s.r.o. 

28709314 Floor Fest 2015 červenec 15 Indoorová hala 
Tipsport arény 

70 000 25 000 9 000  pronájem haly

107

Vedral Vladimír 31.8.1976 Areál pevných kontrol pro 
orientační běh s mobilní 
aplikací MOBO

duben, květen 2015 Liberec 59 301 59 301 0 kontrola OB (dřevěný hranol 10x10 
xm nebo kulatina prů. 15 cm, délka 1 
m, ochranný nátěr, ocelová patka 
pozink, dřevěná podložka s 
rámečkem pro připevnění cedule OB, 
spojovací materiál 21 ks), cedule OB 
KONTROLA 30x30 cm (20 ks), cedule 
OB START 30x50 cm (1 ks), cedule 
OB INFO 150x100 cm pro informační 
tabuli (1 ks), informační tabule 1,5 x 2 
m z dřevěných hranolů (1 ks), razící 
mechanické kleště (20 ks), info leták 
A4/DL (500 ks), mapa pro OB A4 (500 
ks), doprava a osazení kontrol, 
osazení informační tabule, poplatek 
firmě OY Tak R&DOY za přidání mapy 
do aplikace MOBO, vytvoření CZ 
prostředí aplikace Mobo, odzkoušení 
a uvedení do provozu 

108

Vem Camará 
Capoeria 

26643588 Nábor jaro 2015 6.5.2015 SPŠSE Liberec 16 000 16 000 7 000 pronájmy tělocvičny, promítací 
techniky a zvukové aparatury

109

VSK Slávia TU 
Liberec, o.s. -  oddíl 
karate 

46745980 Slávia CUP 2015 1.4.-31.5.2015 Liberec 22 900 10 000 5 000  pronájem haly 
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akce Účel dotace

110

Základní organizace 
4-01 České 
speleologické 
společnosti Liberec 

64040470 Speleologický den v 
Panském lomu a v 
Hanychovské jeskyni 

1.6.-30.8. 2015 Panský lom, 
Ještědský hřbet

37 000 29 500 15 000 200 m statické lano průměr 11 mm,  
přemostění druhého stupně vstupní 
propasti, materiální vybavení

111

Základní škola 
Liberec, Dobiášova 
851/5, p.o. 

68975147 Sportovně - vědomostní 
soutěž o pohár ZŠ 
Dobiášova 

21.-22.5.2015 Liberec -  ZŠ 
Dobiášova 

20 000 16 000 1 600 sportovní materiál, 

112

Základní škola, 
Liberec, 
Broumovská 847/7, 
p.o. 

65642368 Den dětí a rodičů 2.6.2015 školní hřiště 
Plátenická 

25 800 19 800 9 000 trampolína GoodJump 4UPVC 305 
cm + ochranná síť + žebřík, koloběžka 
Yedoo City 16 (3 ks), 

CELKEM 17 735 533 4 083 910 1 217 100
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Identifika ční číslo/ 
datum narození

Místo konání 
pořádané akce 

Výše 
celkových 

náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady

Kč Kč Kč

1

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 GOLD Cup 2015 - 12. ročník 
turnaje ligových družstev 
mužů ve florbale 

29.8-30.8.2015 Hala Dukla nebo 
haly Aréna 1 a 2, 
případně hala ZŠ 
Dobiášova 

105 100 67 500 0 odměny rozhodčím, balonky, poháry, 
medaile, diplomy, pronájem SH 
Dobiášova (22 hodin/300 Kč/hodina), 
pronájem haly Aréna 1 a 2 (38 hodin/2 
hřiště/500 Kč/hodina), grafická 
příprava tiskovin, výroba tiskovin, info 
tabule 

2

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 Florbalový kemp dětí a 
mládeže FBC Liberec 2015

24.8.-28.8.2015 SH ZŠ Dobiášova 139 400 46 500 0 balonky, rozlišovací dresy (30 ks/50 
Kč), balony (fotbal, házená, 
medicinbal), nájmy haly, hřišť a 
bazénu, svačiny, pitný režim, grafická 
příprava tiskovin, výroba tiskovin, 
drobné dárky do soutěží 

3

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 Den dětí FBC Liberec 4.6.2015 SH ZŠ Dobiášova 38 300 29 850 0 pořadatelský tým (12 os/800 Kč), 
rozhodčí (8 os/800 Kč), zdravotník (1 
os/800 ks), moderátor (1 os/1000 Kč), 
propagační materiály, letáky, 
propozice, zdravotnické vybavení, 
sportovní potřeby, diplomy, ocenění, 
ceny pro účastníky, pronájem haly ZŠ 
Dobiášova, pronájem venkovního 
hřiště ZŠ Dobiášova

4

Dům dětí a mládeže 
Větrník, p.o. 

66111498 Mistrovství světa v twirlingu 1.4.-6.4.2015 Lignano-  Itálie 47 000 10 000 0 vstupy do areálu

5

ESR 
ENTERPRISES, 
s.r.o. 

46768718 Liberec Sparťan Sprint 2.5.2015 Liberec - Vesecký 
areál 

2 500 000 200 000 0 pronájem areálu, sociální zařízení pro 
diváky a sportovce, zajištění dopravy 
pro diváky, billboardy a reklama v 
MHD, zajištění odvozu odpadů, 
zajištění bezpečnosti dopravy 
(značení, obsluha)

Tabulka návrhu správní rady sportovního fondu SML na nep řidělení dotací ze sportovního fondu v rámci  1. kola roku 2015 na ve řejné 
jednorázové, náborové a propaga ční akce (s termínem konání od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015)

Žadatel Název akce Termín po řádané 
akce Účel dotace
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6

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

22900624 Turnaj v malé kopané pro 
dospělé 

4.-5. 7. 2015 Sport park Liberec 30 000 24 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten

7

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

22900624 Jarní fotbalový turnaj - 
Nábor nových talentů 

6.-7.6.2015 Sport park Liberec 35 000 28 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten 

8

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

22900624 Jarní turnaj pro děti - Liberec 
cup 2015

2.-3.5.2015 Sport park Liberec 35 000 28 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten 

9
Golf Club Liberec, 
o.s. 

70811661 Nábor dětí a mládeže do 
Tréninkového centra 2015

17.5.2015 Machnín 90 000 50 000 0 pronájem sportoviště 

10

Jezdecký klub 
Liberec 

46744533 Sportovní den u koní 31.5.2015 areál JK Liberec 32 442 6 000 0 technické zajištění (pořadatel, 
hlasatel, bezpečnostní dozor), 
zdravotník, propagace (tisk, pronájem 
plakátovací plochy)

11

Judoclub Liberec 46748237 Sportovní příměstský tábor 6.7.-10.7.2015 Liberec a okolí 50 000 32 500 0 nákup míčů, nákup kimon pro 
začátečníky, nákup 10 ks 
medicinbalů, pronájmy sportovišť a 
sportovního vybavení 

12

Klub mládeže 
stolního tenisu, 
spolek - ŽÁDOST 
PŘEDLOŽENA NA 
FORMULÁŘI 
FONDU PRO 
PARTNERSKOU 
SPOLUPRÁCI 

46747893 KMST Liberec und TSV 
Weissenberg Tischtennis-
Freundschaft Wochenende

4.-6. června 2015 Liberec 26 800 12 000 0 cestovné, tréninkové míčky 500 ks á 
20 Kč

13

Klub pro zdraví 
obyvatelstva 
Liberecka 

68974833 Aktivní prázdninová babička -  
olympijské hry 

13.7.-17.7.201 ;       
20.7.-24.7. 2015;  
27.7. - 31.7.2015

prostory Jedličkova 
ústavu v Liberci, 
rekreační zařízení - 
horská chalupa

68 500 31 000 0 lektor, fyzioterapeut, nákup 
sportovních, rehabilitačních pomůcek, 
propagační letáčky, trička s potiskem 
a logem akce, pronájem Jedličkova 
ústavu včetně bazénu 
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14

PSK oddíl ledního 
hokeje 

26651483 Policejní a hasičské světové 
hry, Virginie USA

22.6. - 6.7.2015 USA Virginie 620 000 50 000 0 náklady spojené s účastí na projektu 
Policejní a hasičské světové hry USA 
Virginie (letenky)

15

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

3780171 Letní soustředění mládeže 
2015-  sportovní střelba 

10.-17.8.2015 Kdyně 80 700 15 200 0 střelivo do vzduchovkových a 
malorážkový zbraní, terčový materiál, 
pronájem střelnice 

16

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

3780171 Soustředění mládeže před 
MRČ 2015 - sportovní 
střelba 

24.-28.8.2015 střelnice Liberec 24 500 13 500 0 střelivo do vzduchovkových a 
malorážních zbraní, terčový materiál 

17

Sportovní 
městečko, o.s. 

1554913 Příměstské Fotbalové 
Prázdniny 2015

1.4.-31.8.2015 Liberec 180 000 30 000 0 pamětní trička, poháry, medaile, 
sportoviště, vstupné (bazén, fitko atd.

18

Taneční skupina 
TAKT Liberec, o.s. 

69387940 Propagace taneční skupiny 
TAKT Liberec 

srpen - září MHD Liberec 77 800 45 000 0 telefon, administrativní potřeby (papír, 
barva do tisku), výlep instalace, 
výroba, výlep formátu A4

19
TJ Bílí Tygři Liberec 46744282 Náborový open trénink 20.5.2015 Sportpark Liberec 33 000 18 000 0 tisk náborový letáků a propagačních 

materiálů, fotografické práce

20

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Jizerské vejšlapy - 41. ročník 30.5.2015 Bedřichov u 
Janova nad Nisou 

19 500 11 000 0 nákup kancelářských potřeb pro tisk 
propozic, pamětní razítka a diplomy, 
rozhodčí, tisk a výlep plakátu, 
zdravotník, pronájem místnosti, tvorba 
mapových podkladů

21

TJ Slovan Liberec - 
tenis, box, turistika, 
o. s. 

524189 Prázdninová tenisová škola 
pro mládež 

červenec - srpen Slovan Liberec -  
Perštýn, oddíl 
tenisu, Skřivánčí 
Kámen 

191 900 104 000 0 pronájem tělocvičny nebo bazénu, 
propagace (letáčky, inzeráty, plakáty), 
zdravotník, studenti (dohoda o 
provedení práce, organizace, příprava 
-  DPP

22
TJ Slovan Vesec, 
spolek 

46744681 Prázdninový týden s 
badmintonem 

24.-28.8.2015 Liberec 18 000 11 000 0 badmintonové míče, pronájem 
tělocvičny 
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23

Vedral Vladimír 31.8.1976 Areál pevných kontrol pro 
orientační běh s mobilní 
aplikací MOBO

duben, květen 2015 Liberec 59 301 59 301 0 kontrola OB (dřevěný hranol 10x10 
xm nebo kulatina prů. 15 cm, délka 1 
m, ochranný nátěr, ocelová patka 
pozink, dřevěná podložka s 
rámečkem pro připevnění cedule OB, 
spojovací materiál 21 ks), cedule OB 
KONTROLA 30x30 cm (20 ks), cedule 
OB START 30x50 cm (1 ks), cedule 
OB INFO 150x100 cm pro informační 
tabuli (1 ks), informační tabule 1,5 x 2 
m z dřevěných hranolů (1 ks), razící 
mechanické kleště (20 ks), info leták 
A4/DL (500 ks), mapa pro OB A4 (500 
ks), doprava a osazení kontrol, 
osazení informační tabule, poplatek 
firmě OY Tak R&DOY za přidání mapy 
do aplikace MOBO, vytvoření CZ 
prostředí aplikace Mobo, odzkoušení 
a uvedení do provozu 

CELKEM 4 502 243 922 351 0
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Příloha č. 1 
 

Návrh správní rady na přidělení dotací z fondu zdraví 
I. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 2015 – 31. 12. 2015 – příjem žádostí do 3. 4. 2015  

 
 

Pořa
dové 
číslo 

 
Žadatel 
 

 
IČ/datum 
narození  

 
Název projektu 

Termín 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady na 
projekt 
 

Požadovaná 
dotace 

Doporuč. 
spr. rady 
fondu 

 
Účel čerpání 

     Kč Kč  
1 Regionální organizace 

zdravotně postižených 
Sever Liberec 

46744398 Rehabilitace, poradenství, 
klubová činnost 

celoroční 47.300 25.000 15.500 nájem cvičebny a kanceláře 
poplatky za telefon 
pronájem bazénu na rekondičním pobytu 
 

2 Senior fitnes občanské 
sdružení 

22724770 Liberečtí senioři v pohybu 1.4.2015-
31.12.2015 

121.300 49.500 5.000  pronájem tělocvičny 
 

3 TyfloCentrum Liberec 
o.p.s. 

25475894 Průvodcovské a předčitatelské 
služby pro nevidomé a těžce 
slabozraké 

celoroční 412.000 93.000 25.000 pronájmy, energie 
jízdné  
 

4 ARCUS Společnost 
onkologických pacientů, 
jejich rodinných 
příslušníků a přátel 
 

46745602 Zlepšení psychické a fyzické 
kondice onkologických pacientů 

červen – 
září  2015 

492.060 77.000 45.000 nemateriálové náklady - rekondiční pobyt 
Sezimovo ústí (51 osob) 
 

5 Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. – okresní 
organizace Liberec 
 

46749055 Ozdravný pobyt zdravotně 
postižených v Janských Lázních 

29.8.2015-
5.9.2015 

147.000 40.000 25.000 ubytování (40 osob) 
 

6 Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. – okresní 
organizace Liberec 

46749055 Rekondiční pobyt zdravotně 
postižených v Sezimově Ústí 

2.8.2015-
9.8.2015 

235.960 40.000 20.000 ubytování  (42 osob) 

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

26593980 Pořízení elektrického 
polohovacího lůžka a 
antidekubitní matrace 

1.4.2015-
31.12.2015 

37.000 29.000 10.000  1x elektrická polohovací postel s 
antidekubitní matrací 
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8 CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s. 
 

26593980 Pořízení vysokých čtyřkolových 
vozítek 

1.4.2015-
31.12.2015 

35.000 28.000 5.000 5 x vysoké čtyřkolové vozítko 

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

26593980 Zlepšení technického 
zabezpečení sociálních služeb 
poskytovaných v Liberci 

1.4.2015-
31.12.2015 

45.000 36.000 15.000 15 x služební mobilní telefon v hodnotě cca 
3.000,- Kč pro terénní sociální pracovníky a 
osobní asistenty 

10 Klub pro zdraví obyvatel 
Liberecka 

68974833 Zdravé dítě – zdravá budoucnost celoroční 60.000 32.000 25.000 nákup rehabilitačních pomůcek 
pronájem tělocvičen 

11 Klub pro zdraví obyvatel 
Liberecka 

68974833 Doplnění zázemí pro 
poskytování odborné pohybové 
rehabilitační péče  

1.4.2015-
31.12.2015 

226.000 79.000 25.000 nákup rehabilitačních pomůcek (systém 
Therasuit) 
pronájem prostor 
 

12 Územní organizace 
Svazu diabetiků ČR 
Liberec, pobočný spolek 

71193316 Rekondiční pobyt diabetiků 
v Jánských Lázních 

29.8.2015 -
5.9.2015 

48.800 15.000 10.000 ubytování (10 osob) 

13 Územní organizace 
Svazu diabetiků ČR 
Liberec, pobočný spolek 

71193316 Aktivní život zdravotně 
postižených seniorů 

1.4.-
17.12.2015 

22.665 10.000 6.000 papír, náplň do tiskárny, edukační materiály 
pronájem tělocvičny 
pronájem prostor pro edukaci 
cvičení 
plavání 
 

14 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
příspěvková organizace 

00083194 Zvukové knihy dobývají uši 
čtenářů 

duben – 
prosinec 

2015 

25.000 20.000 15.000 nákup zvukových knih 

15 Česká unie neslyšících 00675547 Sociálně aktivizační služby pro 
osoby se sluchovým postižením 
 

1.4.2015 – 
31.12.2015 

807.680 30.000 30.000 nájemné 
služby (elektřina, voda, teplo) 

17 Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. – základní 
organizace diabetiků 
Liberec 

69291926 Ozdravný pobyt zdravotně 
postižených ve Sloupu v 
Čechách 

12.9.2015– 
19.9.2015 

93.900 28.000 25.000 ubytování (30 osob) 
 

18 FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 Svépomocný klub pro duševně 
nemocné 

celoroční 129.516 17.000 12.000 vstupné 
 

Příloha k usnesení č. 127/2015



Strana 3 (celkem 5) 

20 Tělovýchovná jednota 
KARDIO o.s. Liberec 

46744576 35. Letní kondiční tábor  23.5. 2015 
-30.5.2015 

173.250 25.000 20.000 pobytové náklady 
 

21 Tělovýchovná jednota 
KARDIO o.s. Liberec 

46744576 Podzimní turistický sraz 2015 
 

5.9. 2015 – 
12.9.2015 

151.200 25.000 20.000 pobytové náklady (42 osob) 
 

22 Komunitní středisko 
Kontakt Liberec, p.o. 
 

27336751 Zdravý životní styl, aneb jak na 
to! 

září – říjen 
2015 

17.460 12.500 5.000 lektorné (nordic walking) 

24 Amelie, o.s. 27052141 Psychosociální podpora 
onkologicky nemocných v 
Liberci 

1.3.2015 -
31.12.2015 

202.400 30.000 1.000  publicita 

25 Středisko pro ranou péči 
Liberec, o.p.s. 

28731191 Zajištění prostor pro ambulantní 
programy pro rodiny a jejich děti 
raného věku s postižením 

1.4.2015-
31.12.2015 

102.591 60.000 40.000  nájemné za kancelářské prostory 

27 Základní škola, Liberec, 
Kaplického 384, p.o. 

72743379 „Žijeme zdravě“ květen – 
prosinec 

2015 

50.000 40.000 20.000 nákup školní kuchyňky pro žáky v rámci 
kroužku vaření 
 

28 Oblastní charita Červený 
Kostelec 

48623814 Domov sv. Josefa – komplexní 
péče o nemocné roztroušenou 
sklerózou 

celoroční 19.875.670 40.000 20.000 služby 

29 ROZKOŠ bez RIZIKA 44990901 Prevence šíření pohlavně 
přenosných infekcí včetně HIV 
v Libereckém kraji 

1.4.2015-
31.12.2015 

424.000 50.000 4.000 služby laboratoří pro nepojištěné klienty 
 

30 Rytmus Liberec, o.p.s. 27322793 Sociální rehabilitace metodou 
podporovaného zaměstnávání, 
její prezentace a medializace 
 

1.4.2015-
31.12.2015 

35.102 27.500 11.000 DDHM - notebook (část) 
materiál – tonery, fotografie, materiál ostatní 
drobný 
 

32 Hospicová péče sv. 
Zdislavy, o.p.s. 

28700210 Klub Zdislava 1 x 
měsíčně 

135.000 16.000 16.000 materiál pro výtvarnou činnost – mýdlová 
hmota, vosk, přírodní materiál 
služby, poštovné 
 

33 Hospicová péče sv. 
Zdislavy, o.p.s. 

28700210 Pomůcky pro zajištění hospicové 
péče 
 

04 -
12/2015 

256.200 30.000 30.000 3 x aktivní matrace včetně pumpy 

34 Celia – život bez lepku 
o.p.s. 

27048861 Aktivity směřující ke zlepšení 
života lidí s celiakií 
 

1.4.2015-
31.12.2015 

28.000 10.000 1.000 hosting, doména 

36 Denisa Péryová 5.11.1974 NATURE FITNESS červen – 
říjen 2015 

15.000 10.000 3.500 roční provoz web stránek 
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37 Sdružení TULIPAN 26672472 „Malovaný džbánku II“ celoroční 138.000 25.000 13.000 materiál pro keramiku 
různé druhy papírů 
různé výtvarné potřeby (zejména barvy, 
štětce, lepidla aj.) 
 

38 Sdružení TULIPAN 26672472 „Naděje na míru III“ 1.4.2015-
31.12.2015 

1.141.500 50.000 27.000 průmyslové šicí stroje (4x) a overlock 5-
nitný, 2-jehlový (1x) 
pronájem prostoru 

39 Sdružení TULIPAN 26672472 „Svaž si“ 1.4.2015-
31.12.2015 

65.000 30.000 25.000 Metal Blind systém (stroj pro potisk hřbetu) 

40 Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Volnočasová pohybová aktivita červenec – 
srpen 2015 

49.530 28.830 17.000 ubytování (12 dětí +3 soc. pracovnice) 
vstupné na kulturní památky a akce 
 

41 MCU KOLOSEUM, 
o.p.s. 

25405080 Nákup ponorného profi mixéru 
s příslušenstvím 

duben – 
září 2015 

27.000 21.600 21.600 profi mixér s příslušenstvím 

43 ZO ČSOP Armillaria 64040411 Poradna zdravého životního 
stylu a výživy 

duben – 
prosinec 

2015 

51.000 20.000 8.000 propagace akcí 
tiskové práce, grafika 

44 Pionýr z.s. Pionýrská 
skupina Radovánka 

69292051 Zachraňujeme si životy červen 
2015 

30.000 20.000 5.000 zdravotnický materiál 
 

46 Občanské sdružení 
OBZOR 

26642808 Ozdravný rekondiční a rehab. 
pobyt 2015 

12. – 18. 7. 
2015 

105.000 10.000 10.000 doprava plošinovým autobusem 

48 Dolmen, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení 

27291049 „Tematický pobyt pro klientky 
chráněného bydlení“ 

červen – 
říjen 2015 

80.320 52.000 14.000 částečná úhrada tematického týdenního 
pobytu pro 6 klientek 
doprava na pobyt 6 klientek a 2 asistentek 
hromadnou dopravou 

49 Dolmen, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení 

27291049 „Jíme jinak“ červen – 
prosinec 

2015 

42.600 33.400 17.400 nákup odborné literatury 
pronájem prostor (10 lekcí; 4 hodiny/lekce) 
přepis receptů s využitím prvků alternativní 
komunikace (40 hodin) 
tisk receptů – brožury pro účastníky 
 

51 Roska Liberec, region. 
org. Unie Roska 

65100395 Podzimní rekondiční pobyt pro 
pacienty s roztroušenou 
sklerózou 

podzim 
2015 

77.900 10.000 10.000 ubytování  

52 Roska Liberec, region. 
org. Unie Roska 

65100395 Jarní rekondiční pobyt pro 
pacienty s roztroušenou 
sklerózou 

jaro 2015 77.900 10.000 10.000 ubytování  
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53 DH Liberec, o.p.s. 27298523 Pohybové kurzy pro uživatele 
sociálních služeb DH Liberec 

duben – 
prosinec 

2015 

29.000 21.000 9.000 reprobox aktivní 
pomůcky – švihadla, míče, podložky, 
kostýmy 

54 SH ČMS, SDH Liberec - 
Sever 

72541245 Soutěžní dětské odpoledne pro 
děti nejen z dětských domovů 

13. 6. 2015 91.000 75.000 25.000 20.000 odměny soutěžícím 
5.000 propagační materiál 

 CELKEM    26.457.804 1.431.350 717.000  
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Příloha č. 3 
 

Návrh správní rady na nepřidělení dotací z fondu zdraví  
I. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 2015 – 31. 12. 2015 – příjem žádostí do 3. 4. 2015  

 
 

Pořa
dové 
číslo 

 
Žadatel 
 

 
IČ/datum 
narození  

 
Název projektu 

Termín 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady na 
projekt 
 

Požadovaná 
dotace 

Doporuč. 
spr. rady 
fondu 

 
Účel čerpání 

     Kč Kč  
19 Nadační fond Dar zraku 02514575 Zdravé oči v každém věku průběžně 

v roce 
2015 -

28.4.,11.5.,
18.5., a 

19.9. 

44.000 30.000 0 DPP (2 pracovníci a´ 250 Kč/2hod., a´ 4 dny) 
DPP - koordinátor projektu 
doprava (4 x 250 km) 
pronájem přístroje na měření zraku 
pronájem techniky – dataprojektor a počítač 
účetnictví – externí služba 
získávání zdrojů – externí služba 
propagace projektu – tisk a inzerce 
 

23 Komunitní středisko 
Kontakt Liberec, p.o. 

27336751 Kurz břišních tanců pro seniory září – 
listopad 

2015 
 

8.530 4.050 0 odborný lektor 

26 Zdravý zoubek občanské 
sdružení 

22732896 Zdravý zoubek 2015 27.4.2015 
– 

11.12.2015 

130.000 15.000 0 
 
 
 

zubní kartáčky a zubní pasty 

31 MUDr. Anna Kšírová 2.3.1984 Mezinárodní týden nošení dětí 4.-
18.10.2015 

12.440 9.940 0 manipulační panenka 
ergonomické nosítko 
materiál pro instalaci výstavy, kancelářské 
potřeby 
tisk fotografií 
tisk instruktážních materiálů rozdávaných 
v rámci výstavy, workshopu a přednášky 
pronájem V-klubu na přednášku o nošení 
poštovné 
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35 Cyklisté Liberecka o.s. 26549646 Do práce na kole 2015 1.4.2015 – 
30.7.2015 

23.800 18.800 0 kancelářské potřeby 
zapůjčení a doprava nákladních kol na 
cyklojízdu 
tisk a kopírování (plakáty, pozvánky) 
plakátovací služby (MHD) 
pronájem prostor – závěrečná akce 
platba web. doména 
telefon koordinátora 
 

42 MCU KOLOSEUM, 
o.p.s. 

25405080 Vybavení jídelny Gastro 
nábytkem 

duben – 
září 2015 

150.000 60.000 0 vybavení jídelny novým nábytkem (20 ks 
stolů a 120 ks stohovatelných židlí) 

45 Mgr. Iva Karásková 14.7.1980 Světový týden respektu k porodu 
2015 

18. -20. 
květen 

2015 

20.000 15.000 0 pronájem prostor 
honoráře a cestovné přednášejících 
propagace 

47 Dialog Jessenius o.p.s. 28908686 Ruce na prsa 10/2015 34.860 19.560 0 DPP zdravotní sestra na stánku 
plakáty na akci 
cestovné 
doprava a instalace stánku 
výlep plakátů v Liberci 

50 Roska Liberec, region. 
org. Unie Roska 

65100395 Den otevřených dveří s Roskou 2015 5.000 3.000 0 DPP host akce, cvičitel, zdravotník 

 CELKEM    428.630 175.350 0  
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Příloha č. 1 

Návrh správní rady na přidělení dotací z fondu prevence 
       I. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 2015 – 31. 12. 2015 – příjem žádostí do 3. 4. 2015  

 

č. žadatel 

IČ/datum 
narození název projektu 

termín 
realizace 
projektu 

celkové 
náklady na 

projekt 

požadovaná 
dotace 

návrh 
správní 

rady 
účel 

1 
Komunitní 
středisko 

Kontakt, p. o. 
27336751 Prázdniny ve městě 

8. 7. 2015 - 
26. 8. 2015 

77 231 35 850 35 000 
cestovné (jízdenky pro děti, 
smluvní přeprava);  spotřební 
materiál; vstupné   

2 
ZŠ Aloisina 

Výšina, p. o. 
65100280 Tamara 

1. 4. 2015 - 
30. 6. 2015 

36 000 30 000 19 000 
výtvarný materiál k práci s dětmi 
v rámci projektu  

3 

Centrum pro 
zdravotně 

postižené LK, 
o.p.s. 

26593980 
Sociální automobil v Liberci 

(2015) 
1. 4. 2015 - 

31. 12. 2015 
33 000 26 000 26 000 

havarijní pojištění a povinné 
ručení 

4 
Fokus Liberec, 

o.p.s. 
46749411 

Dovybavení bytu chráněného 
bydlení pro duševně nemocné 

1. 5. 2015 - 
31. 7. 2015 

23 500 18 800 18 000 
sušička na prádlo; zahradní věšák 
na prádlo; zahradní plechový 
domek;  

6 Laxus o.s. 62695487 
Centrum drogových služeb ve 

vězení 
1. 1. 2015 - 

31. 12. 2015 
3 019 000 50 000 15 000 

kancelářské potřeby;  pohonné 
hmoty; opravy; spoje; školení, 
vzdělání, supervize; ekonomické 
a účetní služby; ostatní služby  

8 

Bílý kruh 
bezpečí, z.s. 
pobočka v 

Liberci 

47607483 
Víkendový psychorekondiční 

pobyt pro traumatizované oběti 
trestných činů 

červen - říjen 
2015 

28 000 15 000 10 000 
kancelářské a výtvarné potřeby; 
ubytování;  supervize pracovního 
týmu  

9 
Centrum 

Kašpar, o. s. 
26994445 Sociální prevence s Kašparem 

1. 5. 2015 – 
31. 12.2015 

69 700 50 200 6 000 
kancelářské potřeby; toner; 
grafické zpracování a tisk letáků  
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13 

Centrum pro 
zdravotně 

postižené LK, 
o. p. s. 

26593980 
Centrum krizové pomoci pro 

rodiče s dětmi - 2. část 
1. 4. 2015 -        

31. 12. 2015 
50 000 41 000 21 000 Zpracování studie stavby  

14 
Středisko pro 
ranou péči, 

o.p.s. 
28731191 

Obnova prostor pro ambulantní 
programy pro rodiny dětí s 

postižením raného věku 

1. 4. 2015 -         
31. 12. 2015 

33 000 23 500 

  
  

23 000 
  

bazén na míčky + zakrytí; 
zatemnění místnosti pro 
stimulaci zraku; oprava 
komunikační tabule  
stoleček a židličky  

18 
Romodrom, o. 

p. s. 
26537036 

Prohlubování kvalifikace 
terénních pracovníků ve 
vyloučených lokalitách 

1. 9. 2015 -         
31. 12. 2015 

41 800 31 460 15 000 
základní kurz krizové intervence 
pro 4 osoby                            

19 
Rytmus 

Liberec, o.p.s. 
27322793 

Sociální rehabilitace metodou 
podporovaného zaměstnávání 

1. 4. 2015 - 
31. 12. 2015 

21 700 15 500 10 000 

odborná literatura; kancelářské 
potřeby; stojan + ramínka pro 
JOB Club; PC pro klienty 
komplet; software pro PC  

20 
Člověk v tísni, 

o. p. s. 
25755277 Sportuj s klubem 

červenec – 
srpen 2015 

25 993 18 000 13 000 

nákup vybavení lékárničky; 
ubytování; vstup do lanového 
centra; půjčovné raftů; půjčovné  
koloběžky; vstupné  

22 
Sdružení 
TULIPAN 

26672472 Bez práce nejsou koláče 
1. 4. 2015 -        

31. 12. 2015 
9 343 000 40 000 20 000 

papíry; hlína, glazury; tonery; 
výtvarné potřeby; nájemné; 
ochranné pracovní pomůcky; 
telefony  

23 
Sdružení 
TULIPAN 

26672472 K sobě blíž 
1. 4. 2015 -        

31. 12. 2015 
108 000 25 500 10 000 

cartrige; pronájem prostor; 
webhosting; telefony; propagace 
projektu;  
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27 Maják o.p.s. 25405276 
Preventivní programy pro třídní 

kolektivy 
1. 4. 2015 - 

31. 12. 2015 
105 000 20 000 20 000 

kancelářský materiál; pomůcky; 
nájemné; grafické zpracování a 
tisk materiálů    

28 
Stránská 
Michaela 

6. 2. 1982 Noc venku Liberec 2015 19. 11. 2015 25 000 20 000 13 000 

workshopy; papírové kartony na 
spaní, kancelářské potřeby; 
pronájem prostor; zvukař; tisk 
materiálů; kameraman, fotograf; 
grafika; reklama; tisk fotografií;  

29 
Stránská 
Michaela 

6. 2. 1982 Aktivizační pobyt 
  

září - říjen 
2015 

30 000 24 000 19 000 

workshopy, arteterapie; 
pronájem chaty;  tisk fotografií; 
tisk materiálů; doprava; výlety, 
vstupné  

30 
DH Liberec, 

o.p.s. 
27298523 Sexuální osvěta = sexuální zdraví 

duben - 
prosinec 2015 

10 650 7 650 7 000 

listy sexuality; DVD masturbace 
2x; plakáty lidského těla; 
didaktické pomůcky; metodické 
pomůcky; další pomůcky  

 
Celkem 

 
    

13 080 574 492 460 300 000 
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Příloha č. 3 

Návrh správní rady na nepřidělení dotací z fondu prevence 
       I. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 2015 – 31. 12. 2015 – příjem žádostí do 3. 4. 2015  

 

č. žadatel 

IČ/datum 
narození název projektu 

termín 
realizace 
projektu 

celkové 
náklady na 

projekt 

požadovaná 
dotace 

návrh 
správní 

rady 
účel 

5 

NIPI 
bezbariérové 

prostředí, 
o.p.s. 

27163059 
Vyrovnávání příležitostí pro 

občany se ZP na úseku 
bezbariérové přístupnosti staveb 

1. 4. 2015 - 
31. 12. 2015 

71 000 15 000 0 

kancelářské potřeby; 
pohonné hmoty; PC pro 
odbornou konzultantku; 
poštovní služby; internetové 
služby; telekom.  služby;  

7 
ZŠ nám. Míru, 
Liberec, p.o. 

71294988 Život bez rizik 
duben - 

prosinec 2015 
42 279 33 819 0 poplatky za semináře 

10 
Základní škola 
Kaplického, p. 

o. 
72743379 Společně k bezpečí 

1. 9. 2015 –  
31. 12. 2015 

26 000 20 800 0 
preventivní programy Maják, 
o.p.s. 

11 
Základní škola 
5. května, p. o. 

65642376 Zdravá třída 
duben  - 

prosinec 2015 
70 000 56 000 0 

administrace projektu; 
literatura na téma prevence; 
preventivní programy Maják  

12 
Základní škola 
Dobiášova, p. 

o. 
68975147 Závislost známá - neznámá 

IV. čtvrtletí 
2014/2015 

20 000 15 000 0 kancelářské potřeby; lektorné  

15 Advaita, z.ú. 65635591 Závislost seniorů 
duben  - 

prosinec 2015 
90 000 60 000 0 

lektorné ; zpracování a tisk 
osvětových materiálů  
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16 Advaita, z.ú. 65635591 
Podpora resocializace matek po 

léčbě závislosti 
duben  - 

prosinec 2015 
90 000 54 000 0 

sporák; lednice; pračka  
pronájem a služby spojené s 
užíváním bytu  

17 Advaita, z.ú. 65635591 
Upevnění pracovních návyků pro 

závislé 

  
duben - 

prosinec 2015 
119 000 96 000 0 

pracovní stoly (8ks); skříně 
regálové; regálové systémy  
instalatérsko-topenářské 
práce, výlevka; pokládka 
linolea  

21 
Sdružení 
TULIPAN 

26672472 Uč se dívko moudrou býti 3 
1. 4. 2015 -        

31. 12. 2015 
757 000 30 000 0 lektoři; kurzovné; cestovné  

24 
Komunitní 
středisko 

Kontakt, p. o. 
27336751 Kurz sebeobrany pro seniory 

září - prosinec 
2015 

19 200 12 500 0 

tisk propagačních materiálů 
(tonery, papíry, laminovací 
fólie); odborný lektor 
sebeobrany  

25 

Pionýr  z.s. 
Pionýrská 
skupina 

Radovánka 

69292051 Drogy nás ohrožují 
září - říjen 

2015 
40 000 20 000 0 

drobný kancelářský materiál; 
tisk materiálů na workshopy  
zdravotnický materiál; 
lektorné;  

26 
Základní škola 
Křižanská, p. 

o. 
72741791 

Prevence se vyplácí, aneb lepší je 
být připraven II. 

duben - 
prosinec 2015 

134 600 30 000 0 
kancelářský materiál; kurz 
prevence šikany;  kurz 
prevence patologických jevů    

31 

Asociace 
nestátních a 
neziskových 
organizací 

Libereckého 
kraje 

70982252 
Poradna a vzdělávání pro osoby i 

subjekty v krizových situacích 
duben - 

prosinec 2015 
38 125 25 000 0 

spotřební materiál (papír, CD, 
toner…); propagace akcí; 
tiskové práce, grafika;   
nájemné (část); telekom.  
poplatky, internet, poštovné; 
lektoři (přednášky, doprava)  

 Celkem    
1 517 204 468 119 

0  
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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). 
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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 

„Tvoř ivé 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. 

 CELKEM 26 žádostí   646.052,- 252.552,- 393.500,-  
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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 

Trojjazyč ná 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. 

         
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,- 19.000,- 0 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,- 40.000,- 0 Nájemné (část), úhrada lektorů 
(přednášky). 

 CELKEM     233.900,- 233.900,-   
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Č. 

žádosti
Žadatel IČ Název služby č. registrace

Celkové náklady na 

službu ze žádosti

Finanační příspěvek  

požadovaný ze žádosti
body

Návrh výše 

finančního příspěvku 

1 Reva, o.p.s. 25447726 osobní asitence 2049573 10 300 000 Kč 350 000 Kč 57 210 000 Kč

3

Sdružení občanů při 

výchovném a 

vzdělávacím a zřízení 

Alvalída

44224711
denní stacionář 

Alvalída
5293571 3 383 000 Kč 230 000 Kč 51 110 000 Kč

4
Hospicová péče sv. 

Zdislavy
28700210 odlehčovací služba 4343228 6 278 000 Kč 84 000 Kč 57 50 000 Kč

5
Hospicová péče sv. 

Zdislavy
28700210

odborné sociální 

poradenství
9543067 1 527 000 Kč 82 000 Kč 60 53 000 Kč

6
Ruprechtické farní 

sdružení
27016781

Ruprechtické farní 

sdružení
9603734 2 311 936 Kč 300 000 Kč 53 153 000 Kč

Příloha č. 1  
Návrh Řídící pracovní skupiny KPSS  v regionu Liberec na přidělení finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální oblasti z rozpočtu 
statutárního města Liberec na rok 2015 ( příjem žádosti do 14. 4. 2015)
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7 Oblastní charita Liberec 26520699

Domov pro matky 

s dětmi v tísni - 

Domov sv. Anna

9958898 2 800 000 Kč 452 000 Kč 60 287 000 Kč

8 Oblastní charita Liberec 26520699

Domov pro matky 

s dětmi v tísni - 

Domov sv. Moniky

3146268 3 000 000 Kč 500 000 Kč 60 319 000 Kč

10 Fokus Liberec o.p.s. 46749411

SAS pro seniory a 

osoby se 

zdravotním 

postižením

8000499 1 374 963 Kč 105 510 Kč 54 55 000 Kč

11 Fokus Liberec o.p.s. 46749411

Podpora 

samostatného 

bydlení

3596108 1 391 757 Kč 208 716 Kč 54 109 000 Kč

12 Fokus Liberec o.p.s. 46749411 chráněné bydlení 3865693 2 024 520 Kč 329 177 Kč 56 178 000 Kč

13 Mareva 1679198

terénní 

pečovatelská 

služba

7734736 1 016 500 Kč 304 500 Kč 48 80 000 Kč

15
Diecézní charita 

Litoměřice
40229939

Charitní 

pečovatelská 

služba

3632154 1 095 416 Kč 139 000 Kč 51 67 000 Kč
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17
Centrum pro zdravotně 

postižené LK, o.p.s.
26593980 tlumočnické služby 2453453 632 000 Kč 60 000 Kč 48 9 000 Kč

18
Centrum pro zdravotně 

postižené LK, o.p.s.
26593980 osobní asitence 9349276 3 960 000 Kč 500 000 Kč 53 218 000 Kč

19
Centrum pro zdravotně 

postižené LK, o.p.s.
26593980

odborné sociální 

poradenství
5451090 129 000 Kč 20 000 Kč 52 10 000 Kč

20 Most k naději 63125137 dům na půl cesty 1220799 1 595 399 Kč 470 000 Kč 51 185 000 Kč

21 Tyfloservis, o.p.s. 26200481
sociální 

rehabilitace 
3843439 712 000 Kč 165 000 Kč 57 99 000 Kč

22
Občanské sdružení 

D.R.A.K. 
26636328

SAS pro rodiny s 

dětmi
6374958 451 700 Kč 180 680 Kč 43 31 000 Kč

23
Občanské sdružení 

D.R.A.K. 
26636328

SAS pro seniory a 

osoby se 

zdravotním 

postižením

8054292 256 973 Kč 102 789 Kč 46 20 000 Kč

Příloha k usnesení č. 131/2015



24
Občanské sdružení 

D.R.A.K. 
26636328

odborné sociální 

poradenství
8791447 237 190 Kč 109 276 Kč 50 32 000 Kč

25
Občanské sdružení 

D.R.A.K. 
26636328 terénní programy 5063729 256 500 Kč 102 600 Kč 50 34 000 Kč

26 Rytmus Liberec o.p.s. 27322793

sociální 

rehabilitace 

metodou 

podporovaného 

zaměstnávání

2527518 1 593 988 Kč 349 000 Kč 58 179 000 Kč

27
Středisko pro ranou 

péči Liberec, o.p.s.
28731191 raná péči 3959325 2 225 440 Kč 498 000 Kč 59 324 000 Kč

28
Centrum pro dětský 

sluch Tamtam, o.p.s.
499811 raná péči 5002625 676 800 Kč 10 000 Kč 45 3 000 Kč

29 Diakonie Beránek o.s. 40233189
pečovatelská 

služba
5231429 4 635 300 Kč 288 000 Kč 59 159 000 Kč

31 Návrat, o.p.s. 27323773
azylový dům 

SPRAMUS
6224406 3 183 000 Kč 500 000 Kč 59 325 000 Kč
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32 DH Liberec, o.p.s. 27298523

domov pro osoby 

se zdravotním 

postižením

3166608 759 200 Kč 330 000 Kč 53 172 000 Kč

33 DH Liberec, o.p.s. 27298523 chráněné bydlení 7044506 9 470 429 Kč 196 000 Kč 55 106 000 Kč

34 DH Liberec, o.p.s. 27298523 osobní asitence 5793673 1 225 700 Kč 75 700 Kč 55 41 000 Kč

35 DH Liberec, o.p.s. 27298523
sociálně 

terapeutické dílny
2718583 1 077 475 Kč 100 000 Kč 44 17 000 Kč

36 "D" občanské sdružení 68455232
občanská poradna 

Liberec
9813481 1 103 367 Kč 293 585 Kč 47 78 000 Kč

37
Dolmen,o.p.s. Agentura 

pro chráněné bydlení
27291049 chráněné bydlení 5227172 4 122 740 Kč 410 000 Kč 49 164 000 Kč

38
Dolmen,o.p.s. Agentura 

pro chráněné bydlení
27291049

samostatné 

bydlení
4353078 958 550 Kč 187 300 Kč 41 28 000 Kč
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41 Rodina24 22829903 osobní asitence 8419868 1 619 290 Kč 169 500 Kč 48 51 000 Kč

43 Naděje 570931
nízkoprahové 

denní centrum 
2481915 2 355 600 Kč 450 000 Kč 57 246 000 Kč

44 Naděje 570931 noclehárna 3822869 734 700 Kč 250 000 Kč 55 88 000 Kč

45 Člověk v tisni 25755277 terénní programy 5713240 2 423 016 Kč 473 016 Kč 55 251 000 Kč

46 Člověk v tisni 25755277

nízkoprahové 

zařízení pro děti a 

mládež

523056 1 270 735 Kč 342 735 Kč 56 175 000 Kč

48 Maják 25405276
nízkoprahové 

zařízení 
6 714 275 940 000 Kč 250 000 Kč 57 150 000 Kč

49 Maják 25405276

Komplexní 

program primární 

prevence na ZŠ

26/14/1CE 643 000 Kč 250 000 Kč 53 130 000 Kč

Celkem 85 752 184 Kč 10 218 084 Kč 4 996 000 Kč
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Příloha č. 2  

 

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINAN ČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU 

STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB 

V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

 

 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování neinvestičního finančního příspěvku 

z rozpočtu statutárního města Liberec (dále jen „SML“) k financování nezbytných 

výdajů souvisejících s poskytováním služeb v sociální oblasti.  

1.2. Finanční příspěvek je poskytován z rozpočtu  SML mimo jiné v souladu se zákonem  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalších 

souvisejících právních předpisů a norem, vždy v platném znění.  

1.3. Finančním příspěvkem lze podpořit služby v sociální oblasti, které jsou poskytovány 

v regionu Liberec tj. Liberec, Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Šimonovice   

a městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou.  

1.4.  Oprávněným žadatelem je poskytovatel služby v sociální oblasti. Pro účely těchto 

pravidel se sociální službou rozumí: 

1.4.1.  sociální služba poskytovaná registrovaným poskytovatelem dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

1.4.2.  služba, která je platně certifikována nebo akreditována u příslušného 

ministerstva České republiky či jeho orgánu, přičemž platí, že: 

-   služba je poskytována v sociální oblasti,  

-   udělená akreditace/certifikace je ověřením kvality dané služby (tzn., 

existují požadavky na zajištění odborné úrovně služby a metodika jejího 

ověření), 

-  výstupy služby je možné objektivně kvantifikovat, lze stanovit 

indikátory služby. 

Tam, kde dotační řízení vyžaduje předložení nebo vyhodnocení dokladů o registraci 

či výstupů sociální služby, použije se požadavek analogicky na služby 

certifikované/akreditované. Při pochybnosti, zda je možno žadatele o dotaci na 
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financování služby dle bodu 1.4.2. uznat jako oprávněného, rozhodne Řídící 

pracovní skupina pro Komunitní plánování soc. služeb (dále jen ŘPS KP) svým 

hlasováním před věcným vyhodnocováním žádostí. Služba dle bodu 1.4.2. je např. 

poskytování probačních programů (akreditace MS), realizace programů primární 

prevence (certifikace MŠMT) nebo dobrovolnických programů v sociální sféře 

(akreditace MV), aj.  

1.5. Předložením žádosti o finanční příspěvek nevzniká žadateli právní nárok na tento 

finanční příspěvek. 

1.6.  Žadatelem o finanční příspěvek může být poskytovatel sociálních služeb: 

-   spolky dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

-  ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, 

-  evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších 

předpisů, 

-  obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

-  jiné právnické osoby – poskytovatelé sociálních služeb s výjimkou státu, kraje 

nebo obce nebo jimi zřizovaných či zakládaných právnických osob poskytujících 

tyto služby a obchodních společností.   

1.7.      Finanční příspěvek nebude poskytnut žadateli, který dluží finanční prostředky SML, 

orgánům státní správy, finančnímu úřadu, územním samosprávným celkům, 

zdravotním pojišťovnám a orgánům sociálního zabezpečení. Tuto skutečnost 

prohlašuje žadatel čestným prohlášením v žádosti o finanční příspěvek pro 

poskytovatele služeb v soc. oblasti.  

 

 

2. Poskytování finančního příspěvku   

2.1.       Žádosti o finanční příspěvek se předkládají v termínu vyhlášeném SML ve výzvě 

k předkládání žádosti o získání finančního příspěvku na pokrytí nákladů roku 

aktuálního. Žádosti se předkládají v elektronické verzi a na formuláři, který je 

k dispozici webových stránkách SML (www.liberec.cz).  
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2.2.       Výzvu pro předkládání žádostí o finanční příspěvek vyhlásí SML na základě podnětu 

(návrhu) ŘPS KP, která stanoví priority komunitního plánování. 

2.3.      V případě, že organizace žádá o finanční příspěvek na více služeb, podá na každou 

službu samostatnou žádost. Přílohy stanovené v žádosti – kopie stanov s číslem 

registrace subjektu, kopie dokladu o předělení IČ, kopie dokladu o registraci 

poskytovatele soc. služeb, kopie dokladu o pověření statutárního zástupce a kopie 

dokladu o aktuálním bankovním spojení lze předložit pouze jednou za organizaci.  

2.4.    Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku budou přijímány na předepsaném 

tiskopise na podatelně SML nebo na odboru školství, kultury a sociálních věcí, 

oddělení humanitní ve stanoveném termínu.  

2.5. SML ověří formální náležitosti předložené žádosti, tj. zda žadatel doložil požadované 

informace a přílohy a předložil žádost v písemné i elektronické verzi. V případě 

nedostatku v této oblasti hodnocení vyzve oddělení humanitní žadatele k doplnění 

žádosti do 3 pracovních dnů. V případě, že žádost nesplňuje formální náležitosti, 

bude po projednání v ŘPS KP vyřazena a žadatel bude o jejím vyřazení informován. 

2.6.       Humanitní oddělení provede kontrolu přípustnosti žádosti dle následujících kritérií 

(viz tabulka)        

Kritérium Odkaz Ověří se z dokumentu 

Žadatel je oprávněným subjektem 

k podání žádosti 

Pravidla 1.6. Zakladatelská listina 

(stanovy, výpis z OR) 

Služba, na kterou je žádán 

finanční příspěvek, je dostupná 

pro občany regionu Liberec 

Pravidla 1.3. Výpis z registru 

poskytovatelů (či jiný 

obdobný u dalších služeb) 

Služba, na kterou je žádán 

finanční příspěvek, je uvedena 

mezi opatřeními komunitního 

plánu 

Výzva: předmět 

podpory 

Žádost o poskytnutí 

finančního příspěvku 

v souladu s komunitním 

plánem  

 

2.7.      ŘPS KP ověří opodstatněnost žádosti se zaměřením na nákladovost a efektivitu 

služby, potřebnost služby na území města Liberce, věrohodnost uvedených údajů, 

zákonem předepsanou registraci právnické osoby, předmět její činnosti apod.   

2.8.       Výše finančního příspěvku nepřesáhne 40 % z celkového předloženého rozpočtu dané 

služby, nejvýše však 500.000,- Kč včetně  DPH. 
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2.9. Před hodnocením žádostí hodnotitel podepíše Čestné prohlášení, ve kterém se 

zaváže, že k hodnocení bude přistupovat nestranně. Žádost splňující podmínky dle 

bodu 2.5 a 2.6. je hodnocena dvěma hodnotiteli, kteří ji přidělí v jednotlivých 

kritériích body dle tabulky Věcné hodnocení žádosti - viz příloha č. 2. Je-li rozdíl 

bodového hodnocení hodnotitelů žádosti do 9 bodů včetně, je výsledné ohodnocení 

získáno zprůměrováním hodnot. Je-li rozdíl hodnocení hodnotitelů 10 a více bodů, 

ohodnotí žádost třetí hodnotitel. Výsledné ohodnocení je získáno zprůměrováním 

hodnot všech tří bodových zisků. Získané ohodnocení se matematicky zaokrouhlí na 

celé body. 

2.10. Pokud hodnotitel zjistí, že v žádosti jsou nepravdivé údaje, informuje o této 

skutečnosti  ŘPS KP, která po projednání žádost vyřadí. Žadatel bude o jejím 

vyřazení informován. 

2.11. Po zhodnocení všech žádostí bude vypracován seznam žadatelů dle bodového 

hodnocení tj. sestupně. 

2.12. ŘPS KP rozdělí finanční prostředky mezi žadatele, kteří splní podmínku získání 

minimálně 40 bodů z hodnotících kritérií dle věcného hodnocení žádosti.  

2.13. Návrh na výši finančního příspěvku pro poskytovatele sociálních služeb stanoví ŘPS 

KP dle Věcného hodnocení, počtu zapojených žadatelů, využití dříve poskytnutého 

finančního příspěvku, referencí o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality 

realizace projektu, zkušeností atd.). 

2.14.  ŘPS KP jednotlivé žádosti posoudí a vyhodnotí.    

2.15.     Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro jednotlivé žadatele předloží Radě 

města Liberec k odsouhlasení a následně Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

2.16.    Na jednu žádost nelze kumulovat finanční prostředky z různých účelových fondů a 

dotací města.  

2.17.     Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15 dnů od zveřejnění 

usnesení zastupitelstva města na webových stránkách SML Rozhodnutí je konečné a 

nelze se proti němu odvolat.  

2.18.   Společně s písemným vyrozuměním bude úspěšným žadatelům zasláno Závazné 

čerpání výše finančního příspěvku z rozpočtu SML, kterou žadatel vyplní a zašle do 

14 dnů od doručení písemného vyrozumění. Tiskopis Závazné čerpání finančního 

příspěvku bude přiložen ke smlouvě.  Položky na formuláři Závazné čerpání výše 

finančního příspěvku z rozpočtu SML nesmí být navýšeny ani změněna struktura 

oproti požadovanému příspěvku z původní žádosti.  
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2.19.    Přidělené finanční prostředky z rozpočtu SML budou žadatelům poskytnuty na 

základě uzavřené smlouvy, ve které bude přesně specifikován předmět smlouvy, 

trvání smlouvy a účelovost vynaložených prostředků. Finanční prostředky budou 

zaslány bezhotovostním bankovním převodem na příslušný účet žadatele do 20 dnů 

ode dne podepsání smlouvy.  

 

 

3. Použití finančního příspěvku  

3.1.    Finanční příspěvek lze čerpat pouze do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě 

schválené zastupitelstvem.   

3.2.      Finanční příspěvek je poskytován pouze na úhradu nezbytných uznatelných nákladů 

vynaložených v přímé souvislosti s realizací služby v sociální oblasti, na níž byl 

finanční příspěvek poskytnut.  

3.3. Z finančního příspěvku lze hradit pouze náklady, které prokazatelně vznikly od 1. 1. 

do 31. 12. roku, na který byl finanční příspěvek poskytnut. 

3.4. Příjemce finančního příspěvku je povinen využít finanční prostředky s péčí řádného 

hospodáře s ohledem na co nejnižší vynaložení prostředků při dodržení odpovídající 

kvality poskytovaných služeb. 

3.5. Z poskytnutého finančního příspěvku nelze hradit (neuznatelné náklady): 

- Nákupy pozemků a budov.  
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 000 

Kč a provozně technickou funkcí delší než 1 rok a dlouhodobého nehmotného 

majetku s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč a dobou použitelnosti delší 

než 1 rok.  

- Odpisy majetku, tvorbu rezerv a opravných položek.  

-  Pořízení majetku formou leasingu. 

-  Rekonstrukce a opravy nemovitostí. 

-   Mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného 

zaměstnavatelem nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných 

službách a správě definovaných nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

-    Ostatní osobní a sociální náklady nad rámec povinných nákladů, které je 

zaměstnavatel povinen za zaměstnance hradit. 

-  Členské příspěvky odborných společností a asociací. 
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-  Náklady na reprezentaci ve smyslu nedaňových nákladů (občerstvení, 

pohoštění, dary a obdobná plnění). 

-  Správní a soudní poplatky, penále a pokuty, dlužné úroky. 

-        Daň z přidané hodnoty, pokud lze uplatnit odpočet. 

-        Zahraniční pracovní cesty. 

-  Tuzemské cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném 

znění.  

3.6. Pokud je služba financována z více státních zdrojů nebo i z více rozpočtů územních 

samosprávních celků, duplicitní úhrada stejného nákladu z různých zdrojů není 

dovolena.  

3.7.      Příjemce finančního příspěvku nesmí poskytovat prostředky z finančního příspěvku 

jiným osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací služby v sociální 

oblasti, na kterou byly prostředky poskytnuty. 

3.8.   Příjemce finančního příspěvku je povinen dodržet strukturu čerpání finančního 

příspěvku ve stejném členění nákladů, v jakém si o finanční příspěvek zažádal dle 

skupin nákladů uvedených v žádosti (skupiny: osobní náklady, materiálové náklady, 

energie, opravy a udržování, cestovné, ostatní služby, jiné provozní náklady).  Ve 

výjimečném a odůvodněném případě může příjemce finančního příspěvku požádat 

SML o změnu limitů čerpání finančního příspěvku dle skupin nákladů uvedených 

v žádosti. Tuto žádost musí předložit nejdéle do 3 měsíců od uzavření smlouvy o 

poskytnutí finančního příspěvku a její oprávněnost posoudí ŘPS KP.   

3.9.  Příjemce finančního příspěvku je povinen vést přehledné účetnictví a odděleně 

sledovat čerpání poskytnutého finančního příspěvku tak, aby z účetní sestavy byla 

jednoznačně zřetelná a kontrolovatelná výše poskytnuté finančního příspěvku a výše 

jejího čerpání v daném účetním období, včetně dokladového členění (např. 

výsledovka služby, finanční příspěvek, dokladově). 

3.9.      Příjemce finančního příspěvku je povinen uvést na originály účetních dokladů či 

písemnostech souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla kryta 

z poskytnutého finančního příspěvku SML. Tyto písemnosti se uchovávají stejnou 

dobu jako účetní doklad.  

 

4. Finanční vypořádání finančního příspěvku 

4.1.      Příjemce finančního příspěvku je povinen nejpozději do 15. 2. následujícího roku 

přeložit SML: 
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-  vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku na předepsaném formuláři, 

-  závěrečnou zprávu o poskytování sociální služby, na kterou byl finanční příspěvek 

poskytnut, za období, na které byl příspěvek poskytnut; závěrečná zpráva bude 

předložena na předepsaném formuláři.  

4.2.    Příjemce je povinen vrátit nevyčerpanou část finančního příspěvku na účet SML 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bylo předloženo vyúčtování finančního příspěvku 

poskytovateli.   

4.3. Přílohou vyúčtování je účetní sestava, která prokazuje využití poskytnutého 

finančního příspěvku dle členění jednotlivých nákladových skupin a finančních 

příspěvků, viz bod 3.8. těchto Pravidel. 

4.4. SML si vyhrazuje nárok kontrolovat použití finančního příspěvku a správnost jejich 

zaúčtování v účetnictví příjemce finančního příspěvku. Příjemce finančního 

příspěvku je povinen předložit pověřeným pracovníkům SML originály účetních 

dokladů ke kontrole. 

4.5. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování nebo závěrečné zprávě je 

příjemce finančního příspěvku povinen tyto nedostatky odstranit nejpozději do 10 

pracovních dní po obdržení písemné výzvy, nebo v jiném termínu určeném 

poskytovatelem finančního příspěvku.  

4.6. Porušení podmínek poskytnutí finančního příspěvku stanovených těmito pravidly, 

výzvou nebo veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku bude ze 

strany SML považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu §22 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení 

rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod ve výši neoprávněně použitých 

nebo zadržených finančních prostředků, popř. v částce nižší v případě méně 

závažného porušení rozpočtové kázně. Bližší podmínky budou stanoveny smlouvou 

o poskytnutí finančního příspěvku.  

4.7. V případě, že příjemce nepředloží poskytovateli vyúčtování poskytnutého finančního 

příspěvku ani v dodatečné lhůtě stanovené poskytovatelem dle bodu 4.5, nebude 

příjemci poskytnuta žádná dotace či finanční příspěvek z rozpočtu SML ani z jiného 

fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. Sankce se dále řídí 

podmínkami ve smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku.  
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5. Ostatní ustanovení 

5.1. Příjemce finančního příspěvku se zavazuje, že při poskytování služby v sociální 

oblasti bude prezentovat finanční podporu SML v médiích, na svých propagačních 

materiálech a na svých webových stránkách.  

5.2. Příjemce dotace se zavazuje, že na vyžádání poskytne statutárnímu městu Liberec 

informace související s jím poskytovanou službou v sociální oblasti. 

 

Schváleno dne 26. 2. 2015 č. usn. 57/2015/ZM 
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 Věcné hodnocení  
 

Hodnotící kritérium 
váha 

kritéria v 
% 

max. 
počet 
bodů 

počet bodů 

min.0b. - 
max. 5b. 

(s výjimkou 
2.2. max. 6 

b.) 

1. Vazba na KPSS regionu Liberec 14% 9   
1.1 Žadatel se aktivně účastní procesu KPSS       

  

a) účast na jednáních pracovních skupin je větší než 
70 % za posledních 12 měsíců (resp. od počátku 
spolupráce v KPSS - pro nové členy)                            
20 - 30%=1b, 31-54%=2b, 55- 69%=3b, 70% a 
více =4b 

      

b) Žadatel Aktivně poskytuje údaje pro monitoring 
KPSS – max. 3 b.  

      

c) Délka spolupráce v procesu KPSS 0-1 rok =0  
13měs.-36 měs. =1b., 37 měs. a více = 2 b        

2. Hodnocení žadatele 14% 9   
2.1 Žadatel má zkušenost se soustavnou realizací typu služby, na 
kterou žádá dotaci (body přiděleny jen za jedno subkritérium): 

      

  
a) kratší než 1 rok před podáním žádostí     1 
b) 1-2 roky před datem podáním žádosti     2 
c) delší než 2 roky před datem podáním žádosti     3 

2.2 Získal žadatel na službu popsanou v žádosti fin. prostředky z 
veřejných zdrojů (např. MPSV, MŠMT apod.) – pro daný rok 
 1zdroj =1 bod, dle zdrojů navýšení bodů 

     6 

3. Služba, na kterou jsou požadovány finanční prostředky 32% 20   

3.1 Míra dostupnosti služby pro uživatele (časově, místně, finančně)       
3.2 V žádosti jsou jasně stanoveny aktivity plánované služby, které 
odpovídají reálné cílové skupině 

      

3.3 Jsou jasně definovány výstupy služby a tyto výstupy odpovídají 
rozsahu činnosti a rozpočtu v žádosti (plánované činnosti) 

      

3.4 Jedinečnost služby v síti sociálních služeb Liberecka       

4. Cílová skupina - klienti soc. služeb 16% 10   
4.1 Služba směřuje k zajištění základních potřeb klientů       
4.2 Míra přínosu služby pro cílovou skupinu       

5. Rozpočet a financování 24% 15   

5.1 Míra krytí základní činnosti služby žádanými prostředky       

5.2 Rozpočet je jasný, přehledný       

5.3 Uvedené náklady jsou v místě a čase obvyklé a odpovídají 
skutečnosti 

      

SOUČET        
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 
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 
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace 
se sídlem Liberec, Rumjancevova 1362/1, PSČ 460 53 
IČ:     000 83 194 
zastoupená    Mgr. Blankou Konvalinkovou, ředitelkou 
číslo bankovního účtu:   38231461/0100, vedeného u KB, a.s. Liberec 
 
(dále jen příjemce) 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

I . 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. ………. ze dne. ……………..  

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

II. 
Účel a výše dotace 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 1.200.000,00 Kč (slovy: 
Jedenmilióndvěstětisíckorunčeských) a je účelově vázána na spolufinancování provozu 
šesti poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci, v lokalitách Vesec, Kunratická, 
Ruprechtice, Rochlice, Machnín a Králův Háj takto: 
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Pobočka KVK Liberec Příspěvek v Kč 

Vesec 342 200 

Kunratická 346 300 

Ruprechtice 191 700 

Rochlice 86 800 

Machnín 61 500 

Králův Háj 171 500 

Celkem příspěvek v Kč 1 200 000 

 
2. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 

− občerstvení, 
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku, 
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 
− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  
− členské či jiné příspěvky podobného typu, 
− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů,  
− nákup dlouhodobého majetku. 

 

III. 
Čerpání dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2015, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy. 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 29. 2. 2016 
na účet poskytovatele č. 108692/0800, v. s. (IČ příjemce).  

IV. 
Způsob poskytnutí dotace  

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 38231461/0100, vedeného u KB, a.s. 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
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s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 

2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 předložit poskytovateli řádné 
vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace. Předložené 
doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši 
celkové poskytnuté částky.  

3. Příjemce k vyúčtování předloží účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití 
poskytnuté dotace, a to dle členění jednotlivých nákladových skupin. Z účetní sestavy 
musí být zřetelná a kontrolovatelná výše poskytnuté dotace a výše jejího čerpání v daném 
účetním období, včetně dokladového členění (např. výsledovka služby, finanční 
příspěvek, doklady). Příjemce dotace je povinen uvést na originály účetních dokladů či 
písemností souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla hrazena z poskytnuté 
dotace, a tyto písemnosti a doklady uchovávat po stejnou dobu jako účetní doklad. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení 
originálních dokladů k nahlédnutí. 
 

4. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
5. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace.  

6. Příjemce dotace se zavazuje na svých webových stránkách zveřejnit, že činnost příjemce 
byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.  

 
7. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím 

městského informačního centra, o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 
aktivit podpořených touto dotací a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné 
zveřejnit na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního 
centra (www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

8. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny 
informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním 
poskytnuté dotace. 

9. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby 
s likvidací. 
 

10. V případě, že příjemce použije dotaci v rozporu s podmínkami této smlouvy nebo 
nedodrží podmínky stanovené pro předložení vyúčtování, nebo v případě uvedení 
nepravdivých údajů v předložených dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční 
dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ani z jiného fondu města po dobu 
následujících dvou kalendářních let. 
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VI. 
Kontrola 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle 
odst. 1 tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv 
k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu 
s účelem poskytnutí dotace. 

3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 6, 7 a 8 této smlouvy jsou považována za 
méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-
10% z poskytnuté dotace.  

4. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání 
dotace, tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

VII.  
Sankce 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlech.  

3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 6, 7 a 8 této smlouvy jsou považována za 
méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-
10% z poskytnuté dotace.  

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 
jeden obdrží poskytovatel. 
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4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 
fyzických osob  

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
V Liberci dne:       V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele      Za příjemce  
 
 
___________________________ _______________________ 
Mgr. Pavel Kalous Mgr. Blanka Konvalinková 
vedoucí odboru školství, kultury ředitelka 
a sociálních věcí  
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 
 

 
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 
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace 
se sídlem Liberec, Rumjancevova 1362/1, PSČ 460 53 
IČ:     000 83 194 
zastoupená:    Mgr. Blankou Konvalinkovou, ředitelkou 
číslo bankovního účtu:   38231461/0100, vedeného u KB, a.s. Liberec 
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

I . 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. ………. ze dne. ……………..  

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
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II. 
Účel a výše dotace 

Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 100.000,00 Kč (slovy: 
Jednostotisíckorunčeských) a je účelově vázána na spolufinancování nákupu knihovního 
fondu (akvizice) pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci v roce 2015. 
 

I II. 
Čerpání dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2015, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy. 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 29. 2. 2016 
na účet poskytovatele č. 108692/0800, v. s. (IČ příjemce). 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace  

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 38231461/0100, vedeného u KB, a.s. 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 

v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 
  

2. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 předložit poskytovateli řádné 
vyúčtování dotace dokládající účelovost a výši využití poskytnuté dotace. 
 
b) K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů: 

• faktury nebo doklady faktury nahrazující 
• doklady o jejich úhradě: 

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů 
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů 

Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat 
minimálně výši celkové poskytnuté částky. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby 
oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 
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3. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k jejich 
odstranění, nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 
dotace. 

5. Příjemce dotace se zavazuje na svých webových stránkách zveřejnit, že činnost příjemce 
byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.  

6. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím 
městského informačního centra, o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 
činnosti příjemce a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu 
poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra 
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

7. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny 
informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje, jakož i o všech změnách souvisejících 
s čerpáním poskytnuté dotace. 

8. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby 
s likvidací. 
 

9. V případě, že příjemce použije dotaci v rozporu s podmínkami této smlouvy nebo 
nedodrží podmínky stanovené pro předložení vyúčtování, nebo v případě uvedení 
nepravdivých údajů v předložených dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční 
dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ani z jiného fondu města po dobu 
následujících dvou kalendářních let. 

 

VI. 
Kontrola 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle 
odst. 1 tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv 
k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu 
s účelem poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání 
dotace, tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
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VII.  
Sankce 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlech.  

3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 5, 6 a 7 této smlouvy jsou považována za 
méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-
10% z poskytnuté dotace.  

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. 

 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce 
a jeden stejnopis poskytovatel. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 
fyzických osob.  

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 

V Liberci dne: V Liberci dne: 
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Za poskytovatele Za příjemce  
 
 
 
 
___________________________ _______________________ 
Mgr. Pavel Kalous Mgr. Blanka Konvalinková 
vedoucí odboru školství, kultury  ředitelka 
a sociálních věcí  
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 
 

 
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 v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

I . 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. ………. ze dne. ……………..  

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 
18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen 
„Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má 
charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení a souhlasí s tím, že údaje o 
poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého 
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rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  

 

I I. 
Účel a výše dotace 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 150.000,00 Kč (slovy: 
Jednostopadesáttisíckorunčeských) 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. 
 

III. 
Čerpání dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 10. 2015. 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 31. 12. 2015 
na účet poskytovatele č. 108692/0800, v. s. (IČ příjemce).  

IV. 
Způsob poskytnutí dotace  

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 7000024848/8040, vedeného u 
Oberbank, pobočka Praha, do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 
  

2. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. 12. 2015 předložit poskytovateli řádné 
vyúčtování dotace dokládající účelovost a výši využití poskytnuté dotace. 
 
b) K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů: 

• faktury nebo doklady faktury nahrazující 
• doklady o jejich úhradě: 

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů 
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů 
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Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat 
minimálně výši celkové poskytnuté částky. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby 
oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

3. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k jejich 
odstranění, nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 
dotace. 
 

5. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových 
stránkách, které se přímo vztahují k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět, že 
příslušná akce byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec. 

6. Příjemce dotace je povinen informovat poskytovatele o aktualitách týkajících se 
podpořené akce a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu 
poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra 
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

7. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději 7 dnů předem změny 
týkající se realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu 
k věci, na niž se dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté 
dotace (např. změny v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení 
akce, ohrožení realizace akce, změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení 
dotace, změny v rozpočtu akce, změny osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, 
bydliště, právní formy příjemce, zánik živnostenského oprávnění). 

8. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby 
s likvidací. 
 

9. V případě, že příjemce použije dotaci v rozporu s podmínkami této smlouvy nebo 
nedodrží podmínky stanovené pro předložení vyúčtování, nebo v případě uvedení 
nepravdivých údajů v předložených dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční 
dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ani z jiného fondu města po dobu 
následujících dvou kalendářních let. 

VI. 
Kontrola 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle 
odst. 1 tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv 
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k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu 
s účelem poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání 
dotace, tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

VII.  
Sankce 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlech.  

3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 5, 6 a 7 této smlouvy jsou považována za 
méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-
10% z poskytnuté dotace.  

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 
dva stejnopisy poskytovatel. 

4. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob  

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 

V Liberci dne:           
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Za poskytovatele Za příjemce  
 
 
 
 
___________________________ 
 _______________________ 
Mgr. Pavel Kalous  Mgr. Ilona Bedrnová 
vedoucí odboru školství, kultury  
a sociálních věcí  
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 
 

 
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 
Spacium, o.p.s 
se sídlem Šlikova 127/18, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 
IČ:     264 79 320 
zastoupená    Mgr. Jitkou Mrázkovou, ředitelkou 
číslo bankovního účtu:   174219125/0300, vedeného u ČSOB Liberec  
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

I . 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. ………. ze dne. ……………..  

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 
18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen 
„Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má 
charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení a souhlasí s tím, že údaje o 
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poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  

I I. 
Účel a výše dotace 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 200.000,00 Kč (slovy: 
Dvěstěticíckorunčeských) a je účelově vázána na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti 
s provozem příjemce a realizací uměleckých projektů v roce 2015. 

2. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
− občerstvení, 
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku, 
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 
− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  
− členské či jiné příspěvky podobného typu, 
− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, 
− nákup dlouhodobého majetku  

III. 
Čerpání dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2015, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy. 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 29. 2. 2016 
na účet poskytovatele č. 108692/0800, v. s. (IČ příjemce). 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace  

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 174219125/0300, vedeného u ČSOB 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 
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2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 předložit poskytovateli: 

a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace a 
b. závěrečnou písemnou zprávu o činnosti poskytovatele za období, na které byla 

dotace poskytnuta. 
 

3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží: 
a. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle 
členění jednotlivých nákladových skupin. Z účetní sestavy musí být zřetelná a 
kontrolovatelná výše poskytnuté dotace a výše jejího čerpání v daném účetním období, 
včetně dokladového členění (např. výsledovka služby, dotace, doklady).  

b. kopie následujících dokladů: 
• faktury nebo doklady faktury nahrazující 
• doklady o jejich úhradě: 

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů 
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů 

Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat 
minimálně výši celkové poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby 
oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

 
4. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
5. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace.  
 

6. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových 
stránkách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti příjemce, se příjemce zavazuje 
uvádět, že příslušná činnost či akce byla podpořena z rozpočtu statutárního města 
Liberec. 

 
7. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím 

městského informačního centra, o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 
činnosti příjemce a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu 
poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra 
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

 

8. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny 
informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním 
poskytnuté dotace. 

9. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby 
s likvidací. 
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10. V případě, že příjemce použije dotaci v rozporu s podmínkami této smlouvy nebo 
nedodrží podmínky stanovené pro předložení vyúčtování, nebo v případě uvedení 
nepravdivých údajů v předložených dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční 
dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ani z jiného fondu města po dobu 
následujících dvou kalendářních let. 

VI. 
Kontrola 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 
tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv 
k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu 
s účelem poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání 
dotace, tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

VII.  
Sankce 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlech.  

3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 6, 7 a 8 této smlouvy jsou považována za 
méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-
10% z poskytnuté dotace.  

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 
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3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 
jeden obdrží poskytovatel. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 
fyzických osob.  

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 

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

Příloha k usnesení č. 135/2015



PŘÍLOHA č. 2 

Stránka 1 z 4 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 
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 
Kruh p řátel Severáčku, občanské sdružení 

se sídlem Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 
IČ:     467 44 134 
zastoupené:    Ing. Ivanem Perglerem, předsedou výboru  
     a Mgr. Silvií Pálkovou, místopředsedkyní výboru 
číslo bankovního účtu:   980682309/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(dále jen příjemce) 
      
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

I . 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. ………. ze dne. ……………..  

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

II. 
Účel a výše dotace 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 100.000,00 Kč (slovy: 
Jednostotisíckorunčeských) a je účelově vázána na spolufinancování účasti libereckého 
pěveckého sboru v mezinárodní soutěži v Řecké Preveze ve dnech 29. 6. -7. 7. 2015 
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(„akce“) . Dotace bude příjemcem využita výhradně na úhradu dopravy autobusem do 
Řecka a zpět. 

I II. 
Čerpání dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 30. 9. 2015, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy. 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 31. 10. 2015 
na účet poskytovatele č. 108692/0800, v. s. (IČ příjemce).  

IV. 
Způsob poskytnutí dotace  

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 980682309/0800, vedeného u ČS, a.s. 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 
  

2. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. 10. 2015 předložit poskytovateli řádné 
vyúčtování dotace dokládající účelovost a výši využití poskytnuté dotace. 
 
b) K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů: 

• faktury nebo doklady faktury nahrazující 
• doklady o jejich úhradě: 

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů 
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů 

Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat 
minimálně výši celkové poskytnuté částky. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby 
oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

3. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k jejich 
odstranění, nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 
dotace. 
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5. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových 
stránkách, které se přímo vztahují k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět, že 
příslušná akce byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec. 

6. Příjemce dotace je povinen informovat poskytovatele o aktualitách týkajících se 
podpořené akce a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu 
poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra 
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

7. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději 7 dnů předem změny 
týkající se realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu 
k věci, na niž se dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté 
dotace (např. změny v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení 
akce, ohrožení realizace akce, změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení 
dotace, změny v rozpočtu akce, změny osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, 
bydliště, právní formy příjemce, zánik živnostenského oprávnění). 

8. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby 
s likvidací. 
 

9. V případě, že příjemce použije dotaci v rozporu s podmínkami této smlouvy nebo 
nedodrží podmínky stanovené pro předložení vyúčtování, nebo v případě uvedení 
nepravdivých údajů v předložených dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční 
dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ani z jiného fondu města po dobu 
následujících dvou kalendářních let. 

VI. 
Kontrola 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 
tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv 
k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu 
s účelem poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání 
dotace, tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

VII.  
Sankce 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlech.  

3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 5, 6 a 7 této smlouvy jsou považována za 
méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-
10% z poskytnuté dotace.  

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 
jeden obdrží poskytovatel. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 
fyzických osob  

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne: V Liberci dne: 
 
 
Za poskytovatele Za příjemce  
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru                            Ing. Ivan Pergler, předseda výboru 
školství, kultury a sociálních věcí  
  
 
 
 
 ________________________________ 
 Mgr. Silvie Pálková, místopředsedkyně 
 výboru  
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Příloha č. 2 – Návrh textu  „Darovací smlouvy“ 

 

Darovací smlouva 
(uzavřená dle ust. § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

 

 

Ing. Jakub Svárovský,  

nar. 26.4.1983  

 

Petra Svárovská, 

nar. 1.9.1985  

oba bytem Tálínská 692, 460 08 Liberec 8   

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 59 Liberec 1 

IČ: 00262978  

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 

(dále jen jako „obdarovaný“) 

 

(dárce a obdarovaný společně označováni také jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních 

níže uvedeného dne měsíce a roku následující 

 

Darovací smlouvu 

(dále jen „smlouva“): 

 

I. 

Předmět darování 

 

1. Dárce je výlučným vlastníkem stavebního objektu, konkrétně SO 101 – komunikace, 

která je umístěna na pozemku 

 

• p. č. 657 o výměře 895 m2 ve vlastnictví statutárního města Liberec v k.ú. Dolní 

Hanychov 

 

 

2. Uvedený stavební objekt ve vlastnictví obdarovaného, je předmětem darování a je 

zakreslen ve výkrese, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy.  

 

           (dále jen „dar“) 
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II. 

Darování 

 

1. Dárce daruje touto smlouvou obdarovanému dar uvedený v čl. I. této smlouvy se všemi 

jeho součástmi a příslušenstvím a se všemi právy a povinnostmi, které jsou spojené 

s jeho vlastnictvím. 

 

2. Vlastnické právo k daru přijde na obdarovaného jejich předání, o čemž bude sepsán 

předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

 

3. Obdarovaný prohlašuje, že uvedený dar do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

  

 

 

III. 

Další ujednání 

 

1. Strany smlouvy souhlasně prohlašují, že jim nejsou na vědomí žádné překážky či 

okolnosti, které by bránily volnému nakládání s darem. 

 

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že hodnota daru činí 132 626,- Kč včetně DPH 

(slovy: Jednostotřicetdvatisícšestcetdvacetšestkorunčeských). 

 

3. Dárce prohlašuje, že darované stavební objekty jsou vybudovány podle příslušných 

norem ČSN a platných technických předpisů (a to včetně technických podmínek 

vydávanými Ministerstvem dopravy) a nařízení. 

 

4. Dárce se dále zavazuje, že současně s darovanými stavebními objekty předá 

obdarovanému tyto doklady a podklady:  

  

- popis všech změn oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení, veškeré změny požadujeme 

písemně odsouhlasené projektantem stavby 

- odsouhlasena realizační dokumentace stavby odborem technické správy veřejného majetku 

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně geometrického plánu a návrhu 

případné majetko – právní operace 

- hutnící zkoušky zemní pláně, a konstrukčních vrstev kameniva 

- souhlasné vyjádření sdružení pro integraci zdravotně postižených osob (NIPI) k provedeným 

komunikacím 

- atesty na zabudované materiály 

-  kolaudační rozhodnutí na stavbu 

- doklady vyžadované resortním systémem řízení jakosti 

 

 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. Jakékoliv 

opravy textu platí jen, byly-li oběma účastníky parafovány a opraveny na všech 

vyhotoveních smlouvy. 
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2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

3. Práva a povinnosti stran výslovně touto smlouvou neupravená se řídí obecně 

závaznými právními předpisy, zejména úpravou obsaženou v  občanském zákoníku. 

 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní 

stranou.  

 

5. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že by kdykoliv v budoucnu bylo shledáno 

některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní v platnosti. 

Při posuzováni takto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použijí ustanovení 

zákona jeho povaze nejbližší. Smluvní strany se zavazují upravit svůj vztah přijetím 

jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení 

neplatného nebo neúčinného, a to formou dodatku k této smlouvě. Nesplní-li některá 

ze smluvních stran povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, může se kterákoliv se 

smluvních stran obrátit na soud s návrhem na určení obsahu takového dodatku. Za 

nesplnění povinnosti uzavřít dodatek je považováno i to, že některá ze smluvních stran 

je ochotna uzavřít dodatek, avšak za podmínek, které ji oproti původnímu ujednání 

nespravedlivě zvýhodňují. 

 

6. Tato smlouva byla projednána a schválena usnesením číslo 353/2015 na 9. schůzi 

rady města konané dne 5. 5. 2015 a schválena usnesením číslo /2015 na   zasedání 

zastupitelstva města konaném dne  2015.   

 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz 

vůle být touto smlouvou vázány připojují své podpisy. 

 

 

 

 

„Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statu-

tárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvede-

ných v této smlouvě.“ 

 

 

 

V ........................ dne ............. 2015   V .......................  dne ................ 2015 

 

 

 

 

____________________________     _____________________________ 

           Ing. Jakub Svárovský                        za statutární město Liberec 

                                                                                                  Tibor Batthyány        

            primátor města 

 

____________________________ 

            Petra Svárovská 
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Příloha č. 1 

DOHODA O ÚHRADĚ ÚJMY A O 

VYPOŘÁDÁNÍ ČASOVĚ ROZLIŠENÉHO 

NÁJEMNÉHO  

 

Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly tyto strany: 

 

 

 

Technické služby města Liberce a.s., IČ: 250 07 017 

se sídlem Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8 

zast. předsedou představenstva PhDr. Jaromírem Baxou, PhD. 

 

na straně jedné  

 

a 

  

Statutární město Liberec, IČ: 006 22 978 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 

zast. primátorem města Tiborem Batthyánym  

 

na straně druhé  

 

 

ujednaly tuto  

 

dohodu o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného: 

 

 

I. 

 

 Dne 10.12.2013 byla mezi společností Technické služby města Liberce a.s. a 

Statutárním městem Liberec uzavřena darovací smlouva č. 8/13/1111 (dále jen „darovací 

smlouva“), kterou byly Statutárnímu městu Liberec darovány nemovitosti tvořící hřbitovy 

popsané v článku 1. darovací smlouvy (dále jen „hřbitovy“). 

Příloha k usnesení č. 145/2015



 

 Darovací smlouva byla schválena usnesením Rady Statutárního města Liberec č. 

730/2013 dne 17.9.2013 a usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. 186/2013 dne 

26.9.2013. 

 

 Darovací smlouva byla vložena do katastru nemovitostí rozhodnutím Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec ze dne 27.1.2014, pod sp.zn. V-

8412/2013, s právními účinky vkladu ke dni 19.12.2013. Hřbitovy tedy přešly do výlučného 

vlastnictví Statutárního města Liberec. 

 

 V souladu s platnou právní úpravou vstoupilo Statutární město Liberec do právního 

postavení pronajímatele ohledně všech nájemních smluv uzavřených dříve společností 

Technické služby města Liberce a.s. na nájem jednotlivých hrobových míst na hřbitovech.  

 

 

II. 

 

 V souvislosti s přechodem práv a povinnosti z nájemních smluv k hrobovým místům 

bylo třeba vypořádat časové rozlišení nájmu za hrobová místa, tedy rozlišit částky nájemného 

za nájem hrobových míst, které se vztahují k nájmu hrobových míst před 1.1.2014 a částky 

nájemného vztahující se k nájmu hrobových míst po 1.1.2014. Po předložení podkladů 

k časovému rozlišení nájmů společností Technické služby města Liberce, a.s. rozhodla o 

časovém rozlišení nájmu Rada Statutárního  města Liberce usnesením č. 4/2014 ze dne 

25.2.2014 v působnosti valné hromady podle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o 

obcích v postavení jediného akcionáře akciové společnosti a představenstvu Technických 

služeb města Liberce, a.s. a uložila zaslat na účet 5.727.748,-Kč z důvodu vypořádání časového 

rozlišení nájmu za hrobová místa. Tento pokyn Rady Statutárního města Liberce realizovala 

společnost Technické služby města Liberce, a.s. převodem finančních prostředků na účet 

Statutárního města Liberce uvedený v rozhodnutí Rady Statutárního města Liberec dne 

27.2.2014. 

 

 Současně bylo Radou Statutárního města Liberec představenstvu společnosti Technické 

služby města Liberce a.s. ohledně další sporné částky za nájem hrobových míst uloženo, aby 

Statutárnímu městu Liberec zaslalo písemné zdůvodnění vzniku rozdílu ve výpočtu časového 

rozlišení nájmů za hrobová místa, včetně přesného uvedení pochybení, které takový rozdíl 

zapříčinilo. 

 

 Na základě provedené podrobné kontroly za účasti zástupců společnosti Technické 

služby města Liberce, a.s. a zástupců Statutárního města Liberec bylo po provedení inventury 

smluv k nájmu hrobových míst zjištěno, že celková částka časového rozlišení nájmu, která má 

být Statutárnímu městu Liberec uhrazena, činí dle dat předaných společností Technické služby 

města Liberce, a.s. 6.465.665,24,- Kč. Jelikož z této částky byla již částka ve výši 

5.727.748,90,- Kč v roce 2014 uhrazena na bankovní účet SML, je společnost Technické 

služby města Liberce, a.s. povinna Statutárnímu městu Liberec uhradit dlužnou částku časově 
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rozlišeného nájemného ve výši rozdílu mezi výše uvedenými částkami, tedy 737.916,34,- Kč. 

Obě strany této dohody tuto částku považují za řádně a úplně zjištěnou. Částka dosud 

vypořádána nebyla. 

 

III. 

 

 Mezi účastníky byla uzavřena dne 10.12.2013 smlouva o úhradě újmy č. 8/13/1110, 

jejímž předmětem byla úhrada újmy spojená s převodem hřbitovů ze společnosti Technické 

služby města Liberce a.s. na Statutární město Liberec. Dle této smlouvy se Statutární město 

Liberec zavázalo uhradit újmu, která společnosti Technické služby města Liberce a.s. v přímé 

souvislosti s darováním hřbitovů ve lhůtě do 31.12.2014. Tato újma dosud vypořádána nebyla. 

 

 Technické služby města Liberce, a.s. v souvislosti s řádným vypořádáním majetkové 

újmy s převodem hřbitovů na Statutární město Liberec a smlouvy č. 8/13/1110 požádaly o 

vypracování znaleckého posudku znalce z oboru ekonomika Ing. Otto Šmídu, který ve svém 

posudku č. 1395/50/14 ze dne 18. srpna 2014 stanovil výši újmy na částku 1.768.077,-Kč. 

Znalecký posudek je přiložen jako příloha č. 1 této dohody a tvoří její neoddělitelnou součást. 

Statutární město Liberec si v souvislosti s vypořádáním těchto nároků pak nechalo vypracovat 

revizní znalecký posudek společností EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 25761421, se sídlem Praha 

1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000 (dále jen „EQUITA Consulting s.r.o.“). Dle 

revizního znaleckého posudku ze dne 5.12.2014 je závěr znaleckého posudku Ing. Šmídy 

ohledně celkové výše újmy společnosti Technické služby města Liberce, a.s. z darování 

hřbitovů nepřesný a nelze jej přijmout. Celková výše újmy, která společnosti Technické služby 

města Liberce, a.s. vznikla v důsledku darování hřbitovů dle revizního posudku společnosti 

EQUITA Consulting s.r.o. činí 1.600,772,- Kč. Revizní znalecký posudek je přiložen jako 

příloha č. 2 této dohody a tvoří její neoddělitelnou součást. 

 

Rada Statutárního města Liberec dne 10.2.2015 usnesením č. 84/2015 schválila výši 

újmy, která společnosti Technické služby města Liberce a.s. vznikla v důsledku darování 

hřbitovů Statutárnímu městu Liberec, vyčíslenou ve znaleckém posudku společnosti EQUITA 

Consulting s.r.o. č. R42767/14 ze dne 5.12.2014 ve výši 1.600,772,- Kč a uložila příslušným 

osobám informovat představenstvo společnosti Technické služby města Liberce a.s. o vyčíslení 

újmy vzniklé společnosti Technické služby města Liberce a.s. v důsledku darování hřbitovů dle 

revizního znaleckého posudku společnosti EQUITA Consulting s.r.o. 

 

Představenstvo TSML na jednání dne 23.3.2015 vzalo na vědomí informace o 

nedokončení vypořádání převodu hřbitovů a pověřilo členy představenstva, aby ve spolupráci s 

výkonným ředitelem jednali s představiteli Statutárního města Liberec o narovnání. 

Představenstvo společnosti nepřijalo usnesení, kterým by odsouhlasilo výši újmy dle revizního 

posudku společnosti Equita Consulting s.r.o. Následně na jednání představenstva dne 15.4.2015 

vzalo na vědomí návrh dohody o narovnání stanovující výši újmy ve výši 1.675.038 Kč, tedy 

částku, která odpovídá nárokům Technických služeb města Liberce, a.s. po částečném snížení 

požadavků na úhradu nákladů právního zastoupení; a to ve snaze najít kompromisní řešení pro 

usnadnění dojednání dohody o narovnání. 
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IV. 

 

 Na základě jednání zástupců Technických služeb města Liberce, a.s. a zástupců 

Statutárního města Liberec strany uzavírají tuto dohodu o úhradě újmy a o vypořádání časově 

rozlišeného nájemného. 

 

 Statutární město Liberec se zavazuje uhradit újmu dle smlouvy č. 8/13/1110 

v návaznosti na vyčíslení ve  znaleckých posudcích č. 1395/50/14 vypracovaném Ing. Otto 

Šmídou a č. R42767/14 ze dne 5.12.2014 vypracovaném společností EQUITA Consulting 

s.r.o. částku 1.675,038,- Kč, která odpovídá výši újmy, která společnosti Technické služby 

města Liberce, a.s. vznikla v důsledku darování hřbitovů. 

 

  

 

 Úhradou uvedené částky budou vzájemné závazky z titulu smlouvy o úhradě újmy č. 

8/13/1110 zcela vypořádány. 

 

 

V. 

 

 Na základě dohody o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného pak 

strany tímto provádějí zápočet vzájemných závazků a pohledávek vyplývajících ze smluvních 

vztahů v souvislosti s převodem hřbitovů takto: 

 

- Statutární město Liberec započítává svoji pohledávku vůči společnosti Technické služby 

města Liberce, a.s. z titulu časového rozlišení nájmů hřbitovů ve výši 737.916,34,-Kč, a 

- Společnost Technické služby města Liberce, a.s. započítává svoji pohledávku vůči 

Statutárnímu městu Liberec z titulu újmy, která společnosti Technické služby města 

Liberce, a.s. vznikla v důsledku darování hřbitovů Statutárnímu městu Liberec ve výši 

737.916,34,-Kč, 

čímž v rozsahu započtení shora uvedené pohledávky zanikají. 

 

Zůstatek pohledávky společnosti Technické služby města Liberce, a.s. vůči Statutárnímu 

městu Liberec z titulu újmy, která společnosti Technické služby města Liberce, a.s., která 

vznikla v důsledku darování hřbitovů Statutárnímu městu Liberec po provedeném započtení 

činí 937.121,66Kč. 

 

 Zůstatek pohledávky ve výši 937.121,66,-Kč bude uhrazen Statutárním městem Liberec 

společnosti Technické služby města Liberce, a.s. nejpozději do 31.03.2016. 
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VI. 

 

 Strany podpisem této dohody prohlašují, že dohodu podepisují dobrovolně, je odrazem 

jejich svobodné a vážně míněné vůle, dohodu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 

 

Uzavření dohody  schválilo představenstvo společnosti  Technické služby města 

Liberce a.s. dne …  pod usnesením č….. 

 

Uzavření dohody  schválilo Zastupitelstvo  města Liberec dne..  pod usnesením č. …. . 

 

 

 

V Liberci dne ........................     V Liberci dne ........................ 

 

 

 

................................................     ................................................ 

Technické služby města Liberce a.s.    Statutární město Liberec 

zast. předsedou představenstva    zast. primátorem města 

PhDr. Jaromírem Baxou, PhD.    Tiborem Batthyány 
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Příloha č. 1 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z FONDU PRO PARTNERSKOU SPOLUPRÁCI STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

č. … 
 
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 ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města 
Liberec 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního 
města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním 
registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném 
znění.  
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města 
Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

 
V. 

Všeobecné podmínky 
 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akcí 

předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení tiskovému 
a vnějších vztahů, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-mail: 
mic@infolbc.cz.  

 

Příloha k usnesení č. 148/2015



 

                                                                                                          Stránka 3 ze 4 
 

3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 
pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 

 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena Fondem 
pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Fond pro partnerskou 
spolupráci). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu 
příjemcem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie 
dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace z Fondu pro partnerskou spolupráci 
statutárního města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
VI. 

Kontrola a sankce  
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
 

Příloha k usnesení č. 148/2015



 

                                                                                                          Stránka 4 ze 4 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 
předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 
této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

 
7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 

povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. To platí pro příjemce 

právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    
 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….……
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Příloha č. 2 
 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z KULTURNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

 
č. … 

 
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 ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Liberec 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 

5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním 
registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném 
znění.  

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 

akce předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení 
školství a kultury, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-mail: 
mic@infolbc.cz.  
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3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 
pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z Kulturního fondu. 

 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena Kulturním 
fondem statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Kulturní fond). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu 
příjemcem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie 
dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace z Kulturního fondu statutárního 
města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
VI. 

Kontrola a sankce  
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o  finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
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4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 

předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 

této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   
Platí pro příjemce právnické osoby, viz § 10a odst. 5 písmeno k) zákona 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
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Příloha č. 3 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z FONDU PRO PODPORU A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
LIBEREC 

 
č. … 

 
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 ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního 
města Liberec 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
statutárního města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 

5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním 
registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném 
znění.  
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního 
města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 

akce předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení 
školství a kultury, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-mail: 
mic@infolbc.cz.  
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3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 
pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z fondu. 

 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena Fondem 
pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Fond pro podporu a 
rozvoj vzdělávání). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu 
příjemcem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie 
dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání statutárního města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou 
kalendářních let. 

 
VI. 

Kontrola a sankce  
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o  finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
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4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 

poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 

předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 

této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   
Platí pro příjemce právnické osoby, viz § 10a odst. 5 písmeno k) zákona 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 4 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z FONDU PREVENCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

 
č. … 

 
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 ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu prevence statutárního města Liberec 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu prevence statutárního města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 

5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

ustanovení o veřejné podpoře, dle následujících variant: 
Varianta podpory de minimis: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, 
že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 a souhlasí 
s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor 
malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  
  
Varianta podpory „Rozhodnutí SOHZ“ 

Příjemce dotace byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb jako služeb 
obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015 
(dále jen „Pověření“). Statutární město Liberec touto smlouvou přistupuje k Pověření Libereckého 
kraje a dotace poskytnutá touto smlouvou je součástí vyrovnávací platby v rámci vícezdrojového 
financování služeb dle čl. III Pověření. Tato smlouva je uzavřena v souladu s Rozhodnutím Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním věstníku 
Evropské unie dne 11. 1. 2012, a dotace poskytnutá touto smlouvou je veřejnou podporou 
slučitelnou s vnitřním trhem. 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 
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1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 
realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 

akce předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení 
humanitnímu, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-mail: 
mic@infolbc.cz.  

 
3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 

pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z fondu. 
 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena Fondem 
prevence statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Fond prevence). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu 
příjemcem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie 
dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace z Fondu prevence statutárního 
města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
VI. 

Kontrola a sankce  
 

Příloha k usnesení č. 148/2015



 

                                                                                                          Stránka 4 ze 5 
 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o  finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 

předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 

této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   
Platí pro příjemce právnické osoby, viz § 10a odst. 5 písmeno k) zákona 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 
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V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 5 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z FONDU ZDRAVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

č. … 
 
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 ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Liberec 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

ustanovení o veřejné podpoře, dle následujících variant: 
Varianta podpory de minimis: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, 
že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 a souhlasí 
s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor 
malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  
  
Varianta podpory „Rozhodnutí SOHZ“ 

Příjemce dotace byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb jako služeb 
obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015 
(dále jen „Pověření“). Statutární město Liberec touto smlouvou přistupuje k Pověření Libereckého 
kraje a dotace poskytnutá touto smlouvou je součástí vyrovnávací platby v rámci vícezdrojového 
financování služeb dle čl. III Pověření. Tato smlouva je uzavřena v souladu s Rozhodnutím Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním věstníku 
Evropské unie dne 11. 1. 2012, a dotace poskytnutá touto smlouvou je veřejnou podporou 
slučitelnou s vnitřním trhem. 

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
 

IV. 
Způsob poskytnutí finančních prostředků 

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
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V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 

akce předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení 
humanitnímu, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-mail: 
mic@infolbc.cz.  

 
3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 

pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace fondu. 
 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena Fondem 
zdraví statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Fond zdraví). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu 
příjemcem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie 
dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace z Fondu zdraví statutárního města 
Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 
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VI. 
Kontrola a sankce  

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o  finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 

předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 

této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

 
7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 

povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   
Platí pro příjemce právnické osoby, viz § 10a odst. 5 písmeno k) zákona 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 6 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

ZE SPORTOVNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

č. … 
 
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 ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním 
registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném 
znění.  

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akcí 

předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení cestovního 
ruchu a sportu, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-mail: 
mic@infolbc.cz.  
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3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 
pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 

 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena 
Sportovním fondem Statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Sportovní fond). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu 
příjemcem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie 
dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
 

VI. 
Kontrola a sankce  

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
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4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 
předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 
této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

 
7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 

povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. To platí pro příjemce 

právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    
 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 7 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB 
V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

 
č. … 

 
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 ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:  

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberce pro 
poskytovatele služeb v sociální oblasti. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na službu 
………………………………………. (dále jen „služba“) a je účelově vázána na úhradu nákladů 
vynaložených příjemcem při poskytování služby v období …………………………. 

 
 

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

ustanovení o veřejné podpoře, dle následujících variant: 
Varianta podpory de minimis: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, 
že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 a souhlasí 
s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor 
malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  
  
Varianta podpory „Rozhodnutí SOHZ“ 

Příjemce dotace byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb jako služeb 
obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015 
(dále jen „Pověření“). Statutární město Liberec touto smlouvou přistupuje k Pověření Libereckého 
kraje a dotace poskytnutá touto smlouvou je součástí vyrovnávací platby v rámci vícezdrojového 
financování služeb dle čl. III Pověření. Tato smlouva je uzavřena v souladu s Rozhodnutím Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním věstníku 
Evropské unie dne 11. 1. 2012, a dotace poskytnutá touto smlouvou je veřejnou podporou 
slučitelnou s vnitřním trhem. 
 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci maximálně do ………………………, výhradně však na účel a službu 

uvedené v čl. II., bod 2.  
 
2. Příjemce se zavazuje čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb 
v sociální oblasti a v souladu se Závazným čerpáním dotace dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
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V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů veškeré změny týkající se 

registrace služby, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace. 
 
2. Příjemce je povinen nejpozději 7 kalendářních dnů předem informovat poskytovatele (oddělení 

humanitní, e-mail: …………………..) o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se podpořené 
služby a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu poskytovatele dotace 
(www.liberec.cz), webu městského informačního centra (www.visitliberec.eu) a v Libereckém 
zpravodaji. 

 
3. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových stránkách, 

které se přímo vztahují k podpořené službě, se příjemce zavazuje uvádět, že příslušná služba či 
aktivita byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec. Při této činnosti je příjemce 
povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí podpořených  fondem 
statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce www.liberec.cz (Město a 
samospráva – Granty a dotace – Fondy). 

 
4. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
5. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli na 

předepsaných tiskopisech: 
a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost využití dotace a 
b. písemnou zprávu o poskytování služby za období, na které byla dotace poskytnuta. 
 

6. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží: 
a. přehled o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na podpořenou službu, 
b. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle členění 

jednotlivých nákladových skupin v souladu se Závazným čerpáním dotace dle přílohy č. 1 této 
smlouvy. Z účetní sestavy musí být zřetelná a kontrolovatelná výše poskytnuté dotace a výše 
jejího čerpání v daném účetním období, včetně dokladového členění (např. výsledovka 
služby, dotace, doklady). Příjemce dotace je povinen uvést na originály účetních dokladů či 
písemností souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla hrazena z poskytnuté dotace, 
a tyto doklady a písemnosti uchovávat po stejnou dobu jako účetní doklad. Poskytovatel je 
v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů 
k nahlédnutí. 

 
7. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
8. V případě, že příjemce použije dotaci v rozporu s podmínkami této smlouvy nebo nedodrží 

podmínky stanovené pro předložení vyúčtování, nebo v případě uvedení nepravdivých údajů 
v předložených dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 
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VI. 
Kontrola a sankce  

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o  finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování služby ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a porušení povinnosti předložit poskytovateli 

písemnou zprávu o poskytování služby ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 5 písm. b této smlouvy 

jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně 

ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   
Platí pro příjemce právnické osoby, viz § 10a odst. 5 písmeno k) zákona 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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