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.
4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.04.2020
Bod pořadu jednání: 23/5
Podpora malých a středních kulturních zařízení na území SML
Stručný obsah: V rámci budoucího zachování diverzity živé kultury na území SML se navrhuje
podpořit malá a střední kulturní zařízení (nezřizované subjekty), poskytující kulturní služby na
území SML, postižená mimořádným opatřením Vlády ČR (COVID-19). Podporou rozumíme
jednorázový dar na pokrytí dílčích ztrát ve výši max. 20 tisíc korun českých za celý kalendářní
měsíc, a to za období od poloviny března 2020 do konce května 2020. Materiál vychází z návrhu
zastupitele J. Felcmana (příloha č. 1) a je s ním spolupředkládán.

Náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
Zpracoval:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch

Schválil:
Projednáno:

28. 4. 2020 v 3. MRM
Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. v. r. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh jednorázové finanční podpory v celkovém objemu 500 tisíc korun malým a středním
kulturním zařízením, poskytujícím kulturní služby na území SML, na pokrytí dílčích ztrát
způsobených mimořádnými opatřeními Vlády ČR (COVID-19) ve výši max. 20 tisíc korun/
měsíc v době od 15. března do 31. května 2020
ukládá
1. vyhlásit pravidla podpory
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
T: 15.05.2020

2. předložit zastupitelstvu města darovací smlouvy ke schválení
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
T: 25.06.2020
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Důvodová zpráva:
Mimořádný jednorázový dar z rozpočtu SML na pokrytí dílčích ztrát v období od 15. března 2020 do 31.
května 2020 bude financován ze zbývajících prostředků fondu kultury a cestovního ruchu z položky:
5222 Neinvestiční transfery spolkům-fond kultury a cest - 440.000Kč a darů z položky: 5901 Rezerva na
dary - 60.000Kč.
Pravidla poskytnutí daru budou následující:
- podání žádosti do 8. června 2020, do 12:00
- způsobilí žadatelé: fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury a poskytující kulturní služby na
území SML (nezřizované subjekty), které v období 1-6 a 9-12/ 2019 prokazatelně uspořádaly nejméně 3
kulturní akce/ měsíc a disponují kapacitou zařízení do 500 diváků/ návštěvníků,
- kulturní akcí se rozumí veřejně přístupná hudební, výstavní či divadelní akce s živým originálním
programem s výjimkou reprodukované hudby,
- podpora bude poskytnuta v režimu de minimis (čestné prohlášení žadatele).
Každý žadatel má po posouzení žádosti možnost získat max. 50 tisíc korun z rozpočtu města, ale do
vyčerpání navržené alokace v objemu 500 tisíc korun, a to takto:
- za měsíc březen 2020 max. 10 tisíc korun,
- za měsíc duben 2020 max. 20 tisíc korun,
- za měsíc květen 2020 max. 20 tisíc korun.
V případě překročení alokace budou dary proporcionálně poníženy mezi všechny způsobilé žadatele, kteří
splní předepsané formální náležitosti.
Zastupitelstvu města budou darovací smlouvy k projednání a ke schválení předloženy v červnu.

Přílohy:
Podpora_kulturnich_zarizeni_LBC
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speciální dotační program města Liberec reagující na omezení související s epidemií koronaviru

ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO ŽIVOTA V LIBERCI
Zpracoval: Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D., zastupitel Statutárního města Liberec za Změnu pro Liberec
Datum: 20. 4. 2020

Účel podpory: Podpora kulturních zařízení provozovaných soukromými subjekty na období, kdy
nemohou pořádat akce z důvodu omezení vyhlášených Vládou ČR v souvislosti s epidemií koronaviru.
Jelikož jsou OSVČ podpořeni ze strany státu vyplácením 25.000 Kč, smysl tohoto specifického
dotačního programu města Liberec je především zaměřen na provozní a fixní náklady související
s provozem kulturního zařízení (nájem, energie, odpisy technického vybavení apod.). Hlavním cílem je
motivovat provozovatele těchto důležitých kulturních institucí na území města, aby neukončovali
v reakci na epidemii koronaviru svou činnost, ale vydrželi do doby, než se omezující opatření opět
uvolní.
Oprávnění žadatelé: Provozovatelé kulturních zařízení na území města, ve kterých byly v roce 2019
pořádány v průměru alespoň tři kulturní akce měsíčně v sezóně (tzn. leden až červen 2019 + září až
prosinec 2019).
Kulturní akcí se rozumí veřejně přístupná akce charakteru hudebních či divadelních vystoupení
s originálním programem (vystoupení hudebních kapel, DJs kromě tzv. rezidenčních DJs vystupujících
v klubu/diskotéce opakovaně, divadelní vystoupení, recitály apod.).
Zaměření podpory na zařízení poskytující pouze originální program je odůvodněno vyšší
dramaturgickou náročností, náročností na technické vybavení klubů a know-how jejich provozovatelů.

Přínos těchto zařízení pro kvalitu kulturního života je kvůli poskytování originálního a obměňovaného
programu taktéž vyšší.
Podpora se nevztahuje na zařízení provozovaná v nemovitostech města Liberec, popř. provozovaná
příspěvkovými organizacemi města (typicky Experimentální studio, sál Lidové sady, kino Varšava).
V těchto zařízeních může město zajistit podporu specifickými opatřeními.
Výše podpory: 30 Kč/m2/měsíc užitného prostoru kulturního zařízení (zahrnuje sál, kde jsou
provozovány kulturní představení a přímo propojený prostor, ze kterého je možné představení
sledovat). Maximální výše podpory 30.000 Kč/měsíčně.
Výše podpory je navázaná na velikost sálu kulturního zařízení, které přímo souvisí s provozními náklady
na údržbu prostoru, nájem a energie.
Podpora se bude vztahovat na období březen – květen 2020, kdy byly kulturní akce zakázány (resp.
bude jisté, že i nadále budou). Za červen bude možné doplacení příspěvku, budou-li tomu odpovídat
Vládou ČR vyhlášená omezení. Přes prázdniny (červenec – srpen) mají tato zařízení standardně
utlumený provoz, podporu tudíž není třeba vyplácet.
Podmínka vyplacení podpory: Provozovatel zařízení se zaváže k opětovnému zahájení provozu
kulturního zařízení od září 2020, pokud to vládní omezení (alespoň v omezeném režimu) dovolí, a to
s průměrným počtem originálních kulturních akcí 3/měsíc.
Předpokládaný dopad do rozpočtu města: Z rešerše kulturního programu ve městě Liberec lze odvodit
počet potenciálních žadatelů na nízké jednotky. Konkrétně: Dům kultury Liberec, Club Warehouse,
Bunkr, Klub Atelier, SPOT Club, možná se přihlásí ještě pár menších zařízení. Odhad měsíčních nákladů:
120.000 – 160.000 Kč/měsíčně, celkem (vč. června) 480.000 Kč – 640.000 Kč.
Návrh na přesun prostředků v rozpočtu města Liberec: Navrhuje se přesun z položky „Zpracování
dokumentace ke kandidatuře města Liberec na Evropské město kultury 2028“ s celkovou alokací 1 mil.
Kč.
V situaci, kdy hrozí úpadek a ukončení činnosti zásadních kulturních zařízení na území města,
představuje kandidatura Liberce na Evropské město kultury zbytnou prioritu. Nejprve je nutné pokusit
se zachránit alespoň to málo, co v Liberci kulturní život tvoří. Až následně lze uvažovat o takovém
nadstandardu, jakým je kandidatura města na Evropské město kultury.

Ilustrační foto: Club Warehouse, autor Karel Kašák.

