STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
14. schůze rady města dne: 29.08.2017
Bod pořadu jednání:
Přehled čerpání schválených dotací z Fondu rozvojové spolupráce za rok 2016
Stručný obsah: Zpráva o využití a vyúčtování dotací za kalendářní rok 2016 obsahující statistické
informace o hospodaření s finančními prostředky na účtu Fondu rozvojové spolupráce.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Statut Grantového fondu
Zpracoval:

Maškarincová Věra, Mgr. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

se správní radou rozvojové spolupráce dne 9.1.2017
s Ing. Danou Štefanovou
s Mgr. Janem Korytářem

Předkládá:

Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 7 - 07.09.2017
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu rozvojové spolupráce statutárního města Liberec za
rok 2016, dle přílohy č. 1

ukládá
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu rozvojové spolupráce statutárního města
Liberec za rok 2016 Zastupitelstvu města k projednání.
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 07.09.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 57/2016 ze dne 19. 1. 2016 byly schváleny finanční prostředky Fondu
rozvojové spolupráce ve výši 300.000 Kč na program Partnerská spolupráce, 200.000 Kč na program Zahraniční
pomoc a 300.000 Kč na program Podpora místních komunit. V roce 2016 byly vyhlášeny pouze programy
Partnerská spolupráce a Zahraniční pomoc.
Přijaté žádosti byly posuzovány členy Správní rady fondu rozvojové spolupráce statutárního města Liberec,
jejichž návrh na rozdělení finančních prostředků byl předložen k projednání radě města a následně ke schválení
zastupitelstvu města. Dotace byla přiznána všem 5 žadatelům. S žadateli byly sepsány smlouvy o poskytnutí
dotace. Po realizaci akce žadatelé předložili kompletní vyúčtování poskytnutých dotací s dodržením účelu
čerpání. Všichni žadatelé dotaci vyčerpali v celém rozsahu na stanovený účel a žádné prostředky se tedy na účet
statutárního města Liberec nevracely.
V roce 2016 byly rozděleny dotace v rámci jednoho vyhlášení, a to na akce pořádané v období od 1.1.201631.12.2016 ve výši 157.300 Kč.

Přílohy:
Příloha 1 - Využití a vyúčtování dotací FRS 2016
Příloha 2 košilka zastupitelstvo
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Využití a vyúčtování dotací z Fondu rozvojové spolupráce za rok 2016

Číslo
smlouvy
DS201600572
DS201600601

DS201600576

DS201600600

DS201600583

Identifikační
název projektu
údaj

žadatel

Zajímáš mě,
Základní škola, Liberec, Aloisina
cizinče
výšina 642, p.o.
Ostašov 22849840
Spolek přátel Ostašova
Dechow
Mezinárodní
spolupráce škol
Základní škola, Liberec,
68975147
Dobiášova – ´t
Dobiášova 851/5, p.o.
Hooghe Landt
Vzájemná
setkávání,
26636328
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
rozvoj
spolupráce.
Partnerství
Základní škola a mateřská škola
65635612
pokračuje Liberec, Barvířská 38/6, p.o.
2016
V programu Partnerská spolupráce celkem
65100280

Schválená
Skutečné
výše dotace
čerpání (Kč)
(Kč)
46900

46900

12000

12000

62000

62000

26400

26400

10000

10000

157300

157300

Z programu Zahraniční spolupráce nebylo čerpáno. Program Podpora místních komunit nebyl
vyhlášen.
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7. zasedání zastupitelstva města dne: 07.09.2017
Bod pořadu jednání:
Přehled čerpání schválených dotací z Fondu rozvojové spolupráce za rok 2016
Stručný obsah: Zpráva o využití a vyúčtování dotací za kalendářní rok 2016 obsahující statistické
informace o hospodaření s finančními prostředky na účtu Fondu rozvojové spolupráce.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Zpracoval:

Maškarincová Věra, Mgr. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Schválil:

Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno:

v RM 29.8.2017

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Korytář Jan, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu o využití a vyúčtování finančních dotací z Fondu rozvojové spolupráce v roce 2016, dle
přílohy č. 1.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:

Přílohy:
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