STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016
Bod pořadu jednání:

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec za rok
2015
Stručný obsah: Za každý uplynulý kalendářní rok předkládá odbor školství a sociálních věcí zprávu o využití a vyúčtování dotací, která obsahuje statistické informace o
hospodaření s finančními prostředky na účtu Fondu zdraví. V roce 2015 byly v rámci I.
výzvy rozděleny dotace ve výši 717.000 Kč a v rámci II. výzvy ve výši 60.000 Kč.
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Projednáno:

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí
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Předkládá:

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

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec
v roce 2015.
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Důvodová zpráva
Stručný obsah: Za každý uplynulý kalendářní rok předkládá odbor školství a sociálních
věcí zprávu o využití a vyúčtování dotací, která obsahuje statistické informace o
hospodaření s finančními prostředky na účtu Fondu zdraví. V roce 2015 byly v rámci I.
výzvy rozděleny dotace ve výši 717.000 Kč a v rámci II. výzvy ve výši 60.000 Kč.
Rozdělení dotací
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 25/2007 ze dne 22. 2. 2007 byl zřízen Fond zdraví
statutárního města Liberec (dále fond zdraví). Usnesením zastupitelstva města č. 10/2015 byl
dne 29. 1. 2015 schválen rozpočet statutárního města Liberec a řízených organizací na rok
2015. Do rozpočtu fondu zdraví SML bylo přiděleno 800.000 Kč. Zůstatek na účtu fondu
zdraví činil k 31. 3. 2015 42.887 Kč a tvořily ho vrácené a nevyčerpané dotace roku 2014.
I. výzva fondu zdraví byla vypsána na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 2015 do 31. 12.
2015 za účelem:
• podpory zdravotních preventivních a léčebných programů na území města vedoucí
k prevenci civilizačních onemocnění
• podpory aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě nepříznivým
zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů
• podpory aktivit v sociální oblasti ve prospěch občanů města, přispívajících k překonání
sociálního vyloučení
• podpory vytváření zdravého životního stylu
• podpory vzdělávacích a výchovných programů
II. výzva fondu zdraví byla vypsána na projekty uskutečněné v období od 1. 10. 2015 do 29.
2. 2016 za účelem:
• podpory aktivit v sociální oblasti ve prospěch občanů města, přispívajících k překonání
sociálního vyloučení, zejména pak:
podpory činnosti občanských poraden a organizací poskytujících bezplatné dluhové
poradenství
podpory nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Zastupitelstvo města Liberec schválilo dne 28. 5. 2015 usnesením č. 127/2015 návrhy správní
rady fondu na poskytnutí dotací v rámci I. výzvy v celkové výši 717.000 Kč a v rámci II.
výzvy dne 29. 10. 2015 usnesením č. 278/2015 návrh ve výši 60.000 Kč.
V rámci I. výzvy bylo přijato celkem 54 projektů od 39 žadatelů. Všechny žádosti byly
podány ve stanoveném termínu, tj. do 3. 4. 2015, na předepsaných formulářích a obsahovaly
požadované náležitosti a přílohy. Jedna žádost byla před zasedáním správní rady stornována
samotným žadatelem. Celkem bylo tedy hodnoceno 53 žádostí od 39 žadatelů. Celková výše
požadovaných finančních prostředků činila 1.606.680 Kč. Členové správní rady na svém
jednání dne 6. 5. 2015 posoudili jednotlivě každou žádost dle kritérií uvedených v pravidlech
přidělování dotací z fondu zdraví, které jsou přílohou statutu a doporučili v rámci I. výzvy
k rozdělení částku 717.000 Kč.
V rámci II. výzvy byla přijata ve stanoveném termínu, tj. do 7. 10. 2015 jedna žádost o
poskytnutí dotace od organizace Déčko Liberec z.s. Žádost obsahovala požadované náležitosti
a přílohy. Členové správní rady na svém jednání dne 12. 10. 2015 posoudili žádost dle kritérií
uvedených v pravidlech přidělování dotací z fondu zdraví, které jsou přílohou statutu a
doporučili v rámci II. výzvy poskytnutí dotace organizaci Déčko Liberec z.s., v plné výši, tj.
60.000 Kč.
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Čerpání dotací
Přidělené dotace byly čerpány na základě smluv uzavřených se žadateli. S jedním žadatelem
nebyla na základě jeho žádosti smlouva uzavřena (Celia, o.p.s), dvě dotace byly v plné výši
vráceny zpět na účet fondu z důvodu neuskutečnění projektu (ZŠ Kaplického a Denisa
Péryová). Jedna přidělená dotace nebyla vyčerpána v plné výši (Dolmen, o.p.s.), nedočerpaná
dotace byla v termínu vrácena na účet fondu.
Vyúčtování dotací
Všichni příjemci krom jednoho předložili vyúčtování dotací ve smluvně stanoveném termínu
tj. 29. 2. 2016. 1 příjemce jej na vyžádání doložil dne 28. 4. 2016 a celou dotaci vrátil zpět na
účet fondu. Všichni žadatelé doložili účelovost čerpání přidělených finančních prostředků.
Správní rada Fondu zdraví a prevence schválila zprávu o čerpání dotací z fondu zdraví
v roce 2015 metodou per rollam bez připomínek.
Dotace byly využity na realizaci projektů za účelem podpory zdravotních, preventivních a
léčebných programů, aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě
nepříznivým zdravotním stavem, aktivit v sociální oblasti, vytváření zdravého životního stylu
a na podporu vzdělávacích a výchovných programů.
Mezi žadateli o dotace byly především nestátní neziskové organizace, církevní organizace a
příspěvkové organizace.

Rekapitulace statistických údajů fondu zdraví za rok 2015:
Schválený rozpočet na rok 2015
Převedený zůstatek roku 2014
Rozděleno ve dvou výzvách roku 2015
Vyúčtované účelové prostředky
Nevyčerpané prostředky

800.000 Kč
42.887 Kč
777.000 Kč
751.928 Kč
25.072 Kč

Usnesení bylo konzultováno s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
zastupitelstvu města.

Příloha: tabulkový přehled o čerpání přidělených dotací dle jednotlivých žadatelů
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Příloha

Přehled o čerpání přidělených dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec
v roce 2015 dle jednotlivých žadatelů – I. a II. výzva
Poř.
číslo

1

2

Příjemce dotace

Regionální organizace
zdravotně postižených
Sever Liberec
Senior fitnes občanské
sdružení

Název projektu

I. výzva
Rehabilitace, poradenství, klubová
činnost

Výše
poskytnuté
dotace v Kč

Výše využité
dotace v Kč

15.500

15.500

0

5.000

5.000

0

Liberečtí senioři v pohybu

Výše
vrácené
dotace
v Kč

Důvod vrácení

3

TyfloCentrum Liberec
o.p.s.

Průvodcovské a předčitatelské služby pro
nevidomé a těžce slabozraké

25.000

25.000

0

4

ARCUS Společnost
onkologických pacientů,
jejich rodinných
příslušníků a přátel

Zlepšení psychické a fyzické kondice
onkologických pacientů

45.000

45.000

0

5

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

Ozdravný pobyt zdravotně postižených
v Janských Lázních

25.000

25.000

0

6

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

Rekondiční pobyt zdravotně postižených
v Sezimově Ústí

20.000

20.000

0
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CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

Pořízení elektrického polohovacího lůžka
a antidekubitní matrace

8

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

Pořízení vysokých čtyřkolových vozítek

9

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

10
11
12

13

14

15

17

10.000

10.000

0

5.000

5.000

0

Zlepšení technického zabezpečení
sociálních služeb poskytovaných v Liberci

15.000

15.000

0

Klub pro zdraví obyvatel
Liberecka
Klub pro zdraví obyvatel
Liberecka
Územní organizace
Svazu diabetiků ČR
Liberec, pobočný spolek
Územní organizace
Svazu diabetiků ČR
Liberec, pobočný spolek
Krajská vědecká
knihovna v Liberci,
příspěvková organizace
Česká unie neslyšících

Zdravé dítě – zdravá budoucnost

25.000

25.000

0

Doplnění zázemí pro poskytování
odborné pohybové rehabilitační péče
Rekondiční pobyt diabetiků v Jánských
Lázních

25.000

25.000

0

10.000

10.000

0

Aktivní život zdravotně postižených
seniorů

6.000

6.000

0

Zvukové knihy dobývají uši čtenářů

15.000

15.000

0

Sociálně aktivizační služby pro osoby se
sluchovým postižením

30.000

30.000

0

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

Ozdravný pobyt zdravotně postižených ve
Sloupu v Čechách

25.000

25.000

0
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18
20
21
22
24
25

27
28
29
30

32

FOKUS Liberec o.p.s.
Tělovýchovná jednota
KARDIO o.s. Liberec
Tělovýchovná jednota
KARDIO o.s. Liberec
Komunitní středisko
Kontakt Liberec, p.o.
Amelie, o.s.

Svépomocný klub pro duševně nemocné
35. Letní kondiční tábor

12.000
20.000

12.000
20.000

0
0

Podzimní turistický sraz 2015

20.000

20.000

0

5.000

5.000

0

1.000

1.000

0

40.000

40.000

0

20.000

0

20.000

20.000

4.000

4.000

0

11.000

11.000

0

Zdravý životní styl, aneb jak na to!

Psychosociální podpora onkologicky
nemocných v Liberci
Středisko pro ranou péči Zajištění prostor pro ambulantní
Liberec, o.p.s.
programy pro rodiny a jejich děti raného
věku s postižením
Základní škola, Liberec,
„Žijeme zdravě“
Kaplického 384, p.o.
Oblastní charita Červený Domov sv. Josefa – komplexní péče o
Kostelec
nemocné roztroušenou sklerózou
ROZKOŠ bez RIZIKA
Prevence šíření pohlavně přenosných
infekcí včetně HIV v Libereckém kraji
Rytmus Liberec, o.p.s.
Sociální rehabilitace metodou
podporovaného zaměstnávání, její
prezentace a medializace

20.000 projekt nebyl
zrealizován
0

Hospicová péče sv.
Zdislavy, o.p.s.
Hospicová péče sv.
Zdislavy, o.p.s.
Celia – život bez lepku
o.p.s.

Klub Zdislava

16.000

16.000

0

Pomůcky pro zajištění hospicové péče

30.000

30.000

0

Aktivity směřující ke zlepšení života lidí
s celiakií

1.000

0

1.000 smlouva nebyla
uzavřena

36

Denisa Péryová

NATURE FITNESS

3.500

0

3.500 projekt nebyl
zrealizován

37
38

Sdružení TULIPAN
Sdružení TULIPAN

„Malovaný džbánku II“
„Naděje na míru III“

13.000
27.000

13.000
27.000

33
34
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39
40
41

Sdružení TULIPAN
Člověk v tísni, o.p.s.
MCU KOLOSEUM, o.p.s.

43
44

ZO ČSOP Armillaria
Pionýr z.s. Pionýrská
skupina Radovánka
Občanské sdružení
OBZOR

46

„Svaž si“
Volnočasová pohybová aktivita
Nákup ponorného profi mixéru
s příslušenstvím
Poradna zdravého životního stylu a výživy
Zachraňujeme si životy

25.000
17.000
21.600

25.000
17.000
21.600

8.000
5.000

8.000
5.000

Ozdravný rekondiční a rehabilitační pobyt
2015

10.000

10.000

48

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

„Tematický pobyt pro klientky
chráněného bydlení“

14.000

13.428

49

Dolmen, o.p.s. Agentura
pro chráněné bydlení
Roska Liberec, region.
org. Unie Roska
Roska Liberec, region.
org. Unie Roska
DH Liberec, o.p.s.

„Jíme jinak“

17.400

17.400

Podzimní rekondiční pobyt pro pacienty
s roztroušenou sklerózou
Jarní rekondiční pobyt pro pacienty
s roztroušenou sklerózou
Pohybové kurzy pro uživatele sociálních
služeb DH Liberec
Soutěžní dětské odpoledne pro děti nejen
z dětských domovů
II. výzva
Občanská poradna Liberec

10.000

10.000

10.000

10.000

9.000

9.000

25.000

25.000

60.000

60.000

777.000

751.928

51
52
53
54

SH ČMS, SDH Liberec Sever

1

Déčko Liberec z.s.

CELKEM
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572 projekt
zrealizován,
dotace
nedočerpána

25.072

