
  

 S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  L I B E R E C  
 

 

Zápis  

z řádného jednání Výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 

ze dne 18. června 2020 
 

 

Přítomni: 10 

Mgr. Šárka Prachařová, Mgr. Pavel Coufal, prof. Ing. Josef Šedlbauer, Mgr. 

Věnceslava Drábková, Mgr. Andrea Gardoňová, Matyáš Moc, Ing. Jan Puhal, 

Mgr. Zuzana Tachovská, Petr Dvořák, Mgr. Jan Berki, Ph.D. 

 

Omluveni: 3 

Simona Kučerová, Mgr. Barbora Junková, Daniel Ragín 

 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr Ph. D., Mgr. Pavel Kalous 

 

Veřejnost: / 

 

Přítomno bylo 10 členů výboru. Výbor byl usnášeníschopný.  

Průběh jednání: 

Program: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Dotace 1 mil. Kč na Mimořádné aktivity škol – rozpis dle požadavků škol + výše 

příspěvku 

3) Materiály do ZM 

a) Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 

příspěvkových organizací 

b) Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních 

příspěvkových organizací 

c) Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt „Zajištění činnosti čtyř 

příspěvkových organizací Statutárního města Liberec nadregionálního 

významu s ohledem na propad příjmů způsobený pandemií koronaviru“ 

4) Různé  

1. Kontrola zápisu a úkolů 

Členové výboru neměli k zápisu z jednání dne 21. 5. 2020 žádné připomínky a vzali jej na vědomí. 

K programu jednání nebyly připomínky. 

2.Dotace 1 mil. Kč na Mimořádné aktivity škol – rozpis dle požadavků škol (v příloze) 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání 

Schvaluje 

rozdělení dotace na Mimořádné aktivity škol za podmínky, že v případě mateřských škol, které 

žádaly o více než jednu aktivitu, bude upřednostněna žádost s vyšší částkou (sloupec „Návrh 
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příspěvku“). V případě žádosti MŠ „Kamarád“, která žádá příspěvek za celkem 3 MŠ, které jsou 

v jedné lokalitě, je nositelem této dotace MŠ „Kamarád“. 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

10 10 0 0 0 Přijato 

Poznámka: 

V pátek 26. 6. 2020 došlo k aktualizaci únorových požadavků škol, neboť se některé aktivity 

v důsledku pandemie COVID19 nekonaly. Výsledek šetření je uveden ve sloupci „Příspěvek“ spolu 

s finální částkou k rozdělení.   

3a) Materiál do ZM – Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 

příspěvkových organizací 

Členové výboru obdrželi materiál, který je předkládán do ZM.   

Bod 037 (podklady pro 6. zasedání ZM) 

 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

Schvaluje 

 

Aktualizaci majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

10 10 0 0 0 Přijato 

 

Berki – Zjistit na KÚ LK postup, podle kterého by se nemusely každoročně aktualizovat majetkové 

přílohy ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací (a příspěvkových organizací 

obecně). 

3b) Materiály do ZM - Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních 

příspěvkových organizací 

Členové výboru obdrželi materiál, který je předkládán do ZM.   

Bod 035 (podklady pro 6. zasedání ZM) 

 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

Schvaluje 

 

Aktualizaci majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

10 9 0 1 0 Přijato 

 

3c) Materiály do ZM - Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt „Zajištění činnosti 

čtyř příspěvkových organizací Statutárního města Liberec nadregionálního významu s 

ohledem na propad příjmů způsobený pandemií koronaviru“ 

https://podklady.liberec.cz/download.files.php?url=2020%2F2020-06-25+ZM+6%2FDle+bod%C5%AF%2F037+Aktualizace+majetkov%C3%BDch+p%C5%99%C3%ADloh+ke+z%C5%99izovac%C3%ADm+listin%C3%A1m+%C5%A1kolsk%C3%BDch+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%BDch+organizac%C3%AD.pdf&ref=zastupitelstvo
https://podklady.liberec.cz/download.files.php?url=2020%2F2020-06-25+ZM+6%2FDle+bod%C5%AF%2F035+Aktualizace+majetkov%C3%BDch+p%C5%99%C3%ADloh+ke+z%C5%99izovac%C3%ADm+listin%C3%A1m+kulturn%C3%ADch+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%BDch+organizac%C3%AD.pdf&ref=zastupitelstvo
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Členové výboru obdrželi materiál, který je předkládán do ZM.   

Bod 034 (podklady pro 6. zasedání ZM) 

 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

Schvaluje 

 

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na projekt „Zajištění činnosti čtyř příspěvkových 

organizací Statutárního města Liberec nadregionálního významu s ohledem na propad příjmů 

způsobený pandemií koronaviru“ 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

10 10 0 0 0 Přijato 

 

Celková výše přiznané neinvestiční účelové dotace může činit maximálně 50 % výše propadu 

příjmů – tržeb hlavní činnosti každé ze 4 dotčených příspěvkových organizací v období od 12. 3. 

– 31. 8. 2020 a zároveň v součtu všech 4 PO maximálně 10 miliónů Kč. 

Orientační rozdělení na příspěvkové organizace: 

Botanická zahrada = 887 tis. Kč 

Divadlo FX Šaldy = 2.813 tis. Kč 

ZOO Liberec = 5.509 tis. Kč 

Naivní divadlo = 791 tis. Kč 

4.Různé 

Coufal – v reakci na dubnové hlasování per-rollam ohledně materiálu do ZM IQL upřesněno, že 

IQL není zisková organizace. 

 

Langr - seznámil přítomné členy s informací o nadcházejících konkurzech na vedoucí pracovní 

pozici ředitele ZŠ Vrchlického a MŠ Malínek, které proběhnou na přelomu června a července. 

Prachařová – seznámila přítomné s termíny zasedání výboru pro vzdělávání ve druhém pololetí 

roku. 

 

Příští zasedání Výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 17. září 2020 

od 16:00 hodin (historická radnice, místnost č. 209) 

Zapsala: Mgr. Martina Špringlová, tajemnice výboru 

Ověřila: Mgr. Šárka Prachařová, předsedkyně výboru 

https://podklady.liberec.cz/download.files.php?url=2020%2F2020-06-25+ZM+6%2FDle+bod%C5%AF%2F034+Smlouva+o+poskytnut%C3%AD+%C3%BA%C4%8Delov%C3%A9+dotace+na+projekt+-Zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+%C4%8Dinnosti+%C4%8Dty%C5%99+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%BDch+organizac%C3%AD+statut%C3%A1rn%C3%ADho+m%C4%9Bsta+Liberec+nadregion%C3%A1ln%C3%ADho+v%C3%BDznam.pdf&ref=zastupitelstvo

