STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

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

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu prevence 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 prevence. V roce 2015 byly v rámci
I. výzvy rozděleny dotace ve výši 300.000 Kč.

Zpracovala:

Pavlína Háková, referent sociálních služeb

odbor, oddělení:

odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní

telefon:

485 244 982

Schválil: vedoucí oddělení

Bc. Dana Morcová, vedoucí oddělení humanitního

vedoucí odboru
Projednáno:

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí
v RM dne 20. 9. 2016

Poznámka:
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 prevence 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 prevence. V roce 2015 byly v rámci
I. výzvy rozděleny dotace ve výši 300.000 Kč.
Rozdělení dotací
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 25/07 byl zřízen Fond prevence statutárního města
Liberec (dále fond prevence). 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 prevence SML bylo přiděleno 300.000 Kč.
I. výzva fondu prevence byla vypsána na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 2015 do
31. 12. 2015 za účelem:
•
•
•

•
•
•
•
•

podpory aktivit protidrogové politiky (aktivity směrované na cílové specifické skupiny,
veřejnost atd. vč. prevence užívání tabákových výrobků a alkoholu)
podpory specifické primární prevence užívání drog, tabákových výrobků, alkoholu a
dalších preventivních programů
podpory začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti (např. terénní
programy, programy pro oběti trestných činů, osoby bez domova, programy pro osoby
propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody) a další ohrožené komunity (např.
nezaměstnaní, národnostní menšiny)
podpory aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů
podpory sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin
(např. terénní programy, poradenství atd.)
podpory aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (přístup k zaměstnání,
právům)
podpory sociálních služeb ohroženým skupinám občanů
podpory prevence v bezpečnosti silniční dopravy na území města Liberce

Zastupitelstvo města Liberec schválilo dne 28. 5. 2015 usnesením č. 128/2015 návrhy správní
rady fondu na poskytnutí dotací v rámci I. výzvy v celkové výši 300.000 Kč.
V rámci I. výzvy bylo přijato celkem 31 projektů od 24 žadatelů. Všechny žádosti byly
podány ve stanoveném termínu, tj. do 3. 4. 2015, na předepsaných formulářích a obsahovaly
požadované náležitosti a přílohy. Celková výše požadovaných finančních prostředků činila
960.579 Kč.
Členové správní rady na svém jednání dne 11. 5. 2015 posoudili jednotlivě každou žádost dle
kritérií uvedených v pravidlech přidělování dotací z fondu prevence, které jsou přílohou
statutu a doporučili v rámci I. výzvy k rozdělení částku 300.000 Kč.
Čerpání dotací
Přidělené dotace byly čerpány na základě smluv uzavřených se žadateli. Jedna dotace byla
v plné výši vrácena zpět na účet fondu z důvodu neuskutečnění projektu (Bílý kruh bezpečí,
z.s, pobočka v Liberci).
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Vyúčtování dotací
Všichni příjemci předložili vyúčtování dotací ve smluvně stanoveném termínu tj. 29. 2. 2016.
Všichni žadatelé doložili účelovost čerpání přidělených finančních prostředků.
Správní rada Fondu zdraví a prevence schválila zprávu o čerpání dotací z fondu
prevence v roce 2015 metodou per rollam bez připomínek.

Rekapitulace statistických údajů fondu prevence za rok 2015:
Schválený rozpočet na rok 2015
Rozděleno v I. výzvě roku 2015
Vyúčtované účelové prostředky
Nevyčerpané prostředky

300.000 Kč
300.000 Kč
290.000 Kč
10.000 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 čerpání přidělených dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec v roce 2015 – I. výzva
Poř.
č.
1
2
3

Příjemce dotace

Komunitní středisko Kontakt,
p. o.
ZŠ Aloisina Výšina, p. o.
Centrum pro zdravotně
postižené LK, o.p.s.

4

Fokus Liberec, o.p.s.

6

Laxus o.s.

8

Bílý kruh bezpečí, z.s.
pobočka v Liberci

9
13

Centrum Kašpar, o. s.
Centrum pro zdravotně
postižené LK, o. p. s.

14

Středisko pro ranou péči,
o.p.s.

18

Romodrom, o. p. s.

19

Rytmus Liberec, o.p.s.

20

Člověk v tísni, o. p. s.

Název projektu

Výše
poskytnuté
dotace v Kč

Výše využité
dotace v Kč

Prázdniny ve městě

35 000

35 000

Tamara
Sociální automobil v Liberci
(2015)
Dovybavení bytu chráněného
bydlení pro duševně nemocné
Centrum drogových služeb ve
vězení
Víkendový psychorekondiční
pobyt pro traumatizované oběti
trestných činů
Sociální prevence s Kašparem
Centrum krizové pomoci pro
rodiče s dětmi - 2. část

19 000

19 000

26 000

26 000

18 000

18 000

15 000

15 000

10 000

0

10 000

6 000

6 000

21 000

21 000

0
0

Obnova prostor pro ambulantní
programy pro rodiny dětí s
postižením raného věku
Prohlubování kvalifikace
terénních pracovníků ve
vyloučených lokalitách
Sociální rehabilitace metodou
podporovaného zaměstnávání
Sportuj s klubem

Výše
vrácené
dotace v Kč

Důvod vrácení

0
0
0
0
0

0
23 000

23 000

15 000

15 000

10 000

10 000

13 000

13 000

0

0
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22

Sdružení TULIPAN

23

Sdružení TULIPAN

27

Maják o.p.s.

28
29

Stránská Michaela
Stránská Michaela

30

DH Liberec, o.p.s.

CELKEM

Bez práce nejsou koláče
K sobě blíž
Preventivní programy pro třídní
kolektivy
Noc venku Liberec 2015
Aktivizační pobyt
Sexuální osvěta = sexuální
zdraví

20 000

20 000

10 000

10 000

20 000

20 000

13 000
19 000

13 000
19 000

7 000

7 000

300.000

290.000
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