STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
2. zasedání zastupitelstva města dne: 27.02.2020
Bod pořadu jednání: 14
Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu
statutárního města Liberec za rok 2019
Stručný obsah: Odbor strategického rozvoje a dotací předkládá zastupitelstvu města závěrečnou
zprávu o hospodaření dílčího Fondu rozvojové spolupráce za rok 2019.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Zpracoval:

Baboráková Jana - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací, tajemnice výboru
pro rozvoj a životní prostředí

Schválil:

Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno:

na 4.RM dne 18.2.2020

Projednat ve
výboru ZM:

Výbor pro rozvoj a životní prostředí

Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu rozvojové spolupráce za rok 2019
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Důvodová zpráva:
Dotační fond SML byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec (dále jen ZM) č. 8/2016 ze dne 28.
1. 2016 byl, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a § 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů a dále v souladu s čl. 5, bodem 5.2 Statutu Dotačního fondu SML
Současně bylo usnesením č. 61/2019 schváleno vyhlášení programů na rok 2019 s předpokládaným
objemem finančních prostředků na rozdělení v jednotlivých programech takto:
2.1 Partnerská spolupráce - předpokládaný objem finančních prostředků na rozdělení v tomto programu
ve výši 250.000 Kč
2.2 Zahraniční pomoc - předpokládaný objem finančních prostředků na rozdělení v tomto programu ve
výši 100.000 Kč
2.3 Podpora místních komunit - předpokládaný objem finančních prostředků na rozdělení v tomto
programu ve výši 300.000 Kč
Do uzávěrky příjmu žádostí bylo odboru strategického rozvoje a dotací doručeno celkem 10 žádostí.
Jedna žádost byla pro administrativní nesoulad vyřazena z dalšího hodnocení. Ostatní žádosti o dotaci a
jejich povinné přílohy byly v souladu se statutem Dílčího fondu, pravidly a kritériemi.
Výbor pro rozvoj a životní prostředí na svém jednání dne 22. 5. 2019 v rámci jednotlivých vyhlášených
programů posuzoval jednotlivě každou z 10 řádně podaných žádostí. Každý člen výboru přidělil každému
hodnocenému projektu své vlastní bodové hodnocení. Výsledné bodové hodnocení projektu se vypočetlo
jako aritmetický průměr všech zpracovaných hodnocení. Výbor následně navrhl přidělení dotací
projektům v plné požadované výši.
V programu 2.2 Zahraniční pomoc alokovaná částka nestačila a proto výbor navrhl přesun alokovaných
prostředků z programu 2.1 Partnesrká spolupráce, kde nebyly prostředky vyčerpány. A to v částce 30.600
Kč.
Dále pak navrhl výbor přidělení dotací pro jednotlivé žadatele dotací z dílčího "Fondu rozvojové
spolupráce", Dotačního fondu SML pro rok 2019:
2.1 Projekty v programu pro Partnerskou spolupráci - předpokládaný objem finančních prostředků na
rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 300.000 Kč. V rámci tohoto programu byly přijaty celkem
4 žádosti. Všechny žádosti byly podány ve stanoveném termínu na předepsaných formulářích s
požadovanými náležitostmi a přílohami. Celková výše požadovaných finančních prostředků činila
221.093 Kč. Výbor pro rozvoj a životní prostředí dle bodového ohodnocení navrhl poskytnout dotace v
celkové výši 221.093 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1.
2.2 Projekty v programu pro Zahraniční spolupráci - předpokládaný objem finančních prostředků na
rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 100.000 Kč. V rámci tohoto programu byly přijaty celkem
2 žádosti. Všechny žádosti byly podány ve stanoveném termínu na předepsaných formulářích s
požadovanými náležitostmi a přílohami. Celková výše požadovaných finančních prostředků činila
130.600 Kč. Výbor pro rozvoj a životní prostředí dle bodového ohodnocení navrhl poskytnout dotace v
požadované celkové výši 130.600 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1.
2.3 Projekty v programu Podpora místních komunit - předpokládaný objem finančních prostředků na
rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 300.000 Kč. V rámci tohoto programu byly přijaty celkem
3 žádosti. Všechny žádosti byly podány ve stanoveném termínu na předepsaných formulářích s
požadovanými náležitostmi a přílohami. Celková výše požadovaných finančních prostředků činila
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227.200 Kč. Výbor pro rozvoj a životní prostředí dle bodového ohodnocení navrhl poskytnout dotace v
celkové výši 227.200 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1.
Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 200/2019 ze dne 27.6. 2019 odsouhlasilo návrh Výboru pro
rozvoj a životní prostředí na přidělení dotací žadatelům ve výši 578.893 Kč.
Spolek "Čmelák - Společnost přátel přírody" přidělenou dotaci ve výši 100.000 Kč nevyčerpala a finanční
prostředky byly vráceny na účet dle uzavřené Veřejnoprávní smlouvy.
Ostatní příjemci předložili vyúčtování dotací ve smluvně stanoveném termínu tj. 31. 1. 2020 a doložili
účelovost čerpání přidělených finančních prostředků.

Přílohy:
Příloha č.1_Závěrečné vyúčtování 2019
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1

1

č.

Žadatel

1 Kudy vedou hranice

2 Dialog Liberec - Augsburg

Dramacentrum
Bezejména, z.s.
ZŠ Husova
s rozšířenou výukou
jazyků

Mezinárodní spolupráce škol
1

1

3 Dobiášova - ´t Hooghe Landt

4 Liberečtí skauti odemykají svět

Celkové
uznatelné
výdaje
projektu

Požadovaná
výše dotace
Kč

%

Bodové hodnocení
hodnotitelů (průměr)

program podpory

Projekty podané v programu Partnerská spolupráce

Stručný popis projektu
Navržená
výše dotace
(Kč)

259 900 Kč

100 000 Kč 38,47633705

95

Žadatel plánuje workshop/konferenci s veřejností na téma pomníků
a stávajících projektů. Poté vznik informativní Brožury. Součástí
100 000 Kč
bude i jednodenní terénní workshop s prohlídkou pomníků před
rekonstrukcí a míst určených pro novou instalaci

67 445 Kč

20 233 Kč 29,99925866

95

20 233 Kč

Projekt je zaměřen na spolupráci a rozvíjení vztahů partnerských
škol Liberec-Augsburg-pobyt v německých rodinách

123 500 Kč

60 000 Kč 48,58299595

80

60 000 Kč

Podpora spolupráce žáku partnerských škol, prohlubování v oblasti
kultury, vzdělávání, sportu a cestovního ruchu. Využítí jazykových
dovedností, propagace školo obou partnerských měst.

40 860 Kč

Výprava několika mladých členů za novým poznáním v rámci
celosvětové skautské akce Jamboree. Podpoření individualit z řad
liberecké mládeže, poznání cizí kultury. Představa tradičních jídel,
řemesel a výrobků, reprezentace země a SML.

ZŠ Dobiášova
Junák - český skaut,
středisko Mustang
Liberec, z. s
celkem

81 720 Kč

40 860 Kč

50

532 565 Kč

221 093 Kč

167,0585917

82

352 221 093 Kč

č.

název projektu

Žadatel

Celkové
uznatelné
výdaje
projektu

Požadovaná
výše dotace
Kč

%

Pomoc místním komunitám
v oblasti ochrany korálových
2 1 útesů, mořského ekosystému i
ekologického vzdělání
v souostroví Banyak

Zoologická zahrada
Liberec, p.o.

146 860 Kč

2 2 Stromy pro Kamerun

Čmelák - Společnost
přátel přírody

306 000 Kč

100 000 Kč 32,67973856

celkem

452 860 Kč

130 600 Kč

30 600 Kč

20,8361705

53,51590906

Bodové hodnocení
hodnotitelů (průměr)

program podpory

Projekty podané v programu Zahraniční pomoc

Navržená
výše dotace
(Kč)

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na zlepšení životního prostředí a kvality života
domorodých chudých kom,unit žijících v oblasti indonéského
souostroví Pulau Banyak v Indonésii a na ochranu mizejících
30 600 Kč
94
korálových útesů. Zoo Liberec vysílá do terénu své profesionální
pracovníky a poskytuje odbornou, materiální a finanční podporu
jednotlivým projektům.
Účelem projektu je podpořit aktivity ekologické organizace KedjomKeku v Kamerunu - záchrana horských mlžných lesů v pohoří
100 000 Kč Bamenda Highlands. Vzdělávání tamních farmářů a jejich dětí,
83
ochrana původních lesů a jejich obnova.
177 130 600 Kč

č.

název projektu

Žadatel

Celkové
uznatelné
výdaje
projektu

90 000 Kč
3

Oprava a úprava povrchu terasy
1 D.R.A.K.

3

Podpora výtvarněcoworkingového centra KultiVar v
2 jeho další činnosti
cool-NISA-tour z.s.

Revitalizace sběrného dvorku

3

3 DDM Větrník

Požadovaná
výše dotace
Kč

72 000 Kč

%

80

Bodové hodnocení
hodnotitelů (průměr)

program podpory

Projekty podané v programu Podpora místních komunit

86

o.s. D.R.A.K. z.s.

Dům dětí a mládeže
Větrník, příspěvková
organizace

celkem

Partnerská spolupráce:
Zahraniční pomoc:
Podpora místních komunit:
Celkem

240 000 Kč

100 000 Kč 41,66666667

58

Stručný popis projektu
Navržená
výše dotace
(Kč)
Žadatel plánuje opravu a úpravu pochůzné plochy terasy ve
stávajícím objektu, která slouží jako přístupová trasa k chráněným
dílnám
72 000 Kč
a vstupu na zahradu a k dalším volnočasovým aktivitám pro cílové
skupiny ( děti, dospělí
a senioři).
Žadatel požaduje příspěvek na nájem v budově 1-12/2019 - Hlavním
cílem organizace je pořádání výtvarně zaměřených workshopů,
výstav, provozování a budování coworkingového centra a sdílené
100 000 Kč
kanceláře, cvičení jógy a tance, pořádání
kulturních a společenských akcí
a umělecky aktivních lidí.

69 000 Kč

55 200 Kč

80

64

55 200 Kč

399 000 Kč

227 200 Kč

201,6666667

208

227 200 Kč

Celkové
výdaje
532 565
452 860
399 000

Požadováno Rozděleno
limit
221 093
221 093
300 000
130 600
30 600
100 000
227 200
227 200
300 000
578 893
478 893

Zkulturnění místa sběrného dvorku využívaného žadatelem, ale i
širokou veřejností. Zlepšení zázemí a zviditelnění místa samotné
organizace pro lepší objevení širší veřejností a následné využití.

