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.
8. zasedání zastupitelstva města dne: 24.09.2020
Bod pořadu jednání: 24
Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu
statutárního města Liberec za rok 2019
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 dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního
města Liberec. V roce 2019 byly v rámci vyhlášení programů rozděleny dotace ve výši 1 656 300 Kč.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Zpracoval:

Háková Pavlína - pověřena zastupováním výkonu funkce vedoucí oddělení
humanitního, tajemnice výboru pro sociální věci a bezpečnost

Schválil:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Projednáno:

v RM dne 15. 9. 2020

Projednat ve
výboru ZM:

Výbor pro sociální věci a bezpečnost

Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Ph.D. v. r. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence
Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019.
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Důvodová zpráva:
Rozdělení dotací
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 8/2016 ze dne 28. 1. 2016 byl zřízen Dotační fond SML.
Usnesením č. 9/2016 byla schválena Pravidla pro poskytování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence.
Následně usnesením č. 231/2016 byla schválena jejich první úprava, usnesením č. 245/2017 druhá úprava
a usnesením č. 295/2018 poslední úprava. Usnesením č. 297/2018 bylo schváleno vyhlášení programů na
rok 2019 s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v jednotlivých programech
takto:
4.1 Program Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu - předpokládaný
objem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 800.000 Kč,
4.2 Program Primární prevence rizikových jevů - předpokládaný objem finančních prostředků na
rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 150.000 Kč,
4.3 Program Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování - předpokládaný objem finančních
prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 500.000 Kč,
4.4 Program Prevence kriminality a bezpečnost silniční dopravy - předpokládaný objem finančních
prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 50.000 Kč.
Do uzávěrky příjmu žádostí bylo odboru školství a sociálních věcí doručeno celkem 64 žádostí. Dle bodu
5.9 odst. b) statutu Dotačního fondu SML bylo 5 žádostí vyřazeno pro formální nedostatky z dalšího
hodnocení. 1 žádost byla žadatelem stornována v průběhu hodnocení. Žádosti o dotaci a jejich povinné
přílohy byly v souladu se statutem Dílčího fondu, pravidly a kritérii zkontrolovány nejdříve správcem
programů dílčího fondu. Následně správce programů přidělil každé žádosti dílčí bodové hodnocení a
připravil formuláře pro další hodnocení žádostí členy výboru pro sociální věci a bezpečnost.
Každý člen výboru přidělil každému hodnocenému projektu své vlastní bodové hodnocení. Výsledné
bodové hodnocení projektu se vypočetlo jako aritmetický průměr všech zpracovaných hodnocení. Výbor
seřadil projekty v jednotlivých programech sestupně podle bodového hodnocení. Rozhodnou bodovou
hranicí pro možné přidělení požadované dotace bylo dle pravidel 14 bodů včetně.
V programech 4.2 a 4.4 byla alokovaná částka vyšší než požadovaná a všechny projekty splnily
rozhodnou bodovou hranici. Výbor navrhl přidělení dotací v plné požadované výši. V programech 4.1 a
4.3 alokovaná částka nestačila a proto výbor navrhl přesun alokovaných prostředků z programu 4.2 a 4.4
a navýšení alokace z nevyčerpaných prostředků fondu v roce 2018.






V rámci programu 4.1 Program Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního
stylu bylo přijato celkem 33 žádostí od 23 žadatelů. Všechny žádosti byly podány ve stanoveném
termínu, tj. do 18. 2. 2019 do 17 hodin, na předepsaných formulářích s požadovanými náležitostmi a
přílohami. Celková výše požadovaných finančních prostředků činila 1.346.650 Kč. Výbor pro sociální
věci a bezpečnost za pomoci správce programu seřadil projekty dle bodového ohodnocení a zjistil, že
součet požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici, překračuje 125 %
alokace, tzn., že po vyčerpání alokace byly některé žádosti s nejnižším počtem bodů umístěny do
zásobníku projektů. Výbor navrhl poskytnout dotace v celkové výši 976.300 Kč.
V rámci programu 4.2 Program Primární prevence rizikových jevů byly přijaty celkem 4 žádosti od 3
žadatelů. Všechny žádosti byly podány ve stanoveném termínu, tj. do 18. 2. 2019 do 17 hodin, na
předepsaných formulářích s požadovanými náležitostmi a přílohami. Jedna žádost byla na vlastní
žádost žadatele stornována. Celková výše požadovaných finančních prostředků činila 117.000 Kč.
Výbor pro sociální věci a bezpečnost za pomoci správce programu seřadil projekty dle bodového
ohodnocení a navrhl poskytnout dotace v celkové výši 117.000 Kč.
V rámci programu 4.3 Program Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování bylo přijato
celkem 26 žádostí od 18 žadatelů. Všechny žádosti byly podány ve stanoveném termínu, tj. do 18. 2.
2019 do 17 hodin, na předepsaných formulářích s požadovanými náležitostmi a přílohami. Celková
výše požadovaných finančních prostředků činila 840.000 Kč. Výbor pro sociální věci a bezpečnost za
pomoci správce programu seřadil projekty dle bodového ohodnocení a zjistil, že součet požadovaných
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dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici, překračuje 125 % alokace, tzn., že po
vyčerpání alokace byly některé žádosti s nejnižším počtem bodů umístěny do zásobníku projektů.
Výbor navrhl poskytnout dotace v celkové výši 529.000 Kč.
V rámci programu 4.4 Program Prevence kriminality a bezpečnost silniční dopravy byla přijata
celkem 1 žádost. Byla podána ve stanoveném termínu, tj. do 18. 2. 2019 do 17 hodin, na předepsaném
formuláři s požadovanými náležitostmi a přílohami. Celková výše požadovaných finančních
prostředků činila 34.000 Kč. Výbor pro sociální věci a bezpečnost za pomoci správce programu
navrhl poskytnout dotaci v celkové výši 34.000 Kč.

Celkem výbor pro sociální věci a bezpečnost navrhl rozdělit z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního
fondu SML částku 1.656.300 Kč. Zastupitelstvo města Liberec návrh výboru usnesením č. 162/2019 dne
30. 5. 2019 schválilo.
Čerpání dotací
Přidělené dotace byly čerpány na základě smluv uzavřených se žadateli.
Vyúčtování dotací
Všichni příjemci předložili vyúčtování dotací ve smluvně stanoveném termínu tj. 28. 2. 2020 a doložili
účelovost čerpání přidělených finančních prostředků.
 Spolek přátel JERGYM, z.s., odstoupil od smlouvy ještě před jejím podpisem, dotace ve výši 49.000
Kč nebyla proplacena (program 4.2).
 Organizace Klára pomáhá z.s., vrátila částku 1.000 Kč dne 12. 8. 2020 na účet fondu – organizace
předložila ve vyúčtování neuznatelný výdaj.
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 krajské
příspěvkové organizace.
Rekapitulace statistických údajů Fondu zdraví a prevence za rok 2019:
Schválený rozpočet na rok 2019
Nevyčerpané a vrácené finanční prostředky
roku 2018
V roce 2019 skutečně poskytnuto
Vyúčtované finanční prostředky
Vrácené a nevyčerpané finanční prostředky

Přílohy:
1. Fond zdraví a prevence - tabulkový přehled vyúčtování dotací 2019
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1.500.000 Kč
156.300 Kč
1.607.300 Kč
1.606.300 Kč
1.000 Kč

Přehled o čerpání dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML v roce 2019

Příloha č. 1

4 Fond zdraví a prevence/4.1 Program prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu
Poř.
č.

2.

Žadatel
(IČ nebo datum narození)

Svítání, z.s., IČ: 68974990

Oblastní charita Červený Kostelec, IČ:
48623814
16. Senior fitnes, z.s., IČ: 22724770
20. Tvořivá logopedie z.s., IČ: 06563953
RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK 25.
RŮŽODOL, z.s., IČ: 26555832
22.

Název projektu

Hiporehabilitace pro děti se zdravotním
znevýhodněním 2019
Rehabilitační zdravotní pobyty pro nemocné
roztroušenou sklerózou
Liberečtí senioři v pohybu
Odborné vzdělávání
SPRÁVNÝM POHYBEM KE ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI
PRO MALÉ I VELKÉ
Zlepšení kondice onkologických pacientů - rekondiční
ozdravný pobyt Janské Lázně

ARCUS - Společnost onkologických
pacientů, jejich rodinných příslušníků a
přátel, z.s., IČ: 46745602
3. TJ Kardio z.s. Liberec, IČ: 46744576
Letní kondiční tábor kardiaků 2019
Svaz diabetiků, územní organizace
Rekondiční a edukační pobyt pro diabetiky
1.
Liberec, p.s., IČ: 71193316
Podzimní turistický sraz 2019
4. TJ Kardio z.s. Liberec, IČ: 46744576
30. Sdružení TULIPAN, z.s., IČ: 26672472
Osvěta v oblasti podpory pečujících
RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK SENIORSKÝ KLUB CEDRUS
26.
RŮŽODOL, z.s., IČ: 26555832
Zdravě a spolu III.
18.
Společnost Dolmen, z.ú., IČ: 27291049
Aktivním životem proti diabetu
31. Svaz diabetiků ČR, územní organiazce
Liberec, p.s., IČ: 71193316
5.

Výše
poskytnuté
dotace

Výše využité
Výše vrácené dotace
dotace

49 000

49 000

0

35 000

35 000

0

49 000

49 000

0

49 000

49 000

0

49 000

49 000

0

40 000

40 000

0

49 000

49 000

0

45 000

45 000

0

49 000

49 000

0

49 000

49 000

0

49 000

49 000

0

34 000

34 000

0

18 000

18 000

0

Důvod vrácení
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Přehled o čerpání dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML v roce 2019

Svaz postižených civilizačními
8. chorobami v ČR, z.s., Okresní
organizace Liberec, IČ: 46749055

Rekondiční pobyt zdravotně postižených v Sezimově
Ústí

Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s., základní
11.
organizace Diabetiků Liberec, IČ:
69291926
21. Tvořivá logopedie z.s., IČ: 06563953

Ozdravný pobyt zdravotně postižených v Železné
Rudě

Svaz postižených civilizačními
7. chorobami v ČR, z.s., Okresní
organizace Liberec , IČ: 46749055
Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s., základní
10.
organizace kardiaků Liberec, IČ:
69291314
Unie ROSKA-reg.org. ROSKA LIBEREC,
32.
z.p.s., IČ: 65100395
33.
17.
29.

45 000

45 000

0

42 000

42 000

0

Logopedická poradna

49 000

49 000

0

Ozdravný pobyt zdravotně postižených ve Spáleném
Poříčí

41 300

41 300

0

49 000

49 000

0

44 000

44 000

0

44 000

44 000

0

49 000

49 000

0

49 000

49 000

0

976 300

976 300

0

Rekondiční pobyt zdravotně postižených občanů v
Piešťanech (SR)

Podzimní rekondiční pobyt

Unie ROSKA-reg.org. ROSKA LIBEREC,
z.p.s., IČ: 65100395
cool-NISA-tour z.s., IČ: 05307520

Jarní rekondiční pobyt

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., IČ:
26636328
Celkem

Zdravý duch ve zdravém těle D.R.A.K. 2019

Workshopy zaměřené na zdravou výživu a životní styl

4 Fond zdraví a prevence/ 4.2 Program Primární prevence krizových jevů

Poř.
č.

Žadatel
(IČ nebo datum narození)

Název projektu

Výše
poskytnuté
dotace

Výše využité
Výše vrácené dotace
dotace

Důvod vrácení
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Přehled o čerpání dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML v roce 2019

1. Krajská vědecká knihovna v Liberci,
příspěvková organizace, IČ: 00083194
Spolek přátel JERGYM, z.s., IČ:
4. 49111639
3.

Dramacentrum Bezejména, z.s., IČ:
06810942
Celkem:

Bezpečný internet a rizikové chování dospívající
populace
Specifická primární prevence šikany na Gymnáziu a
SOŠPg Jeronýmova
Rebecca - prevence kyberšikany

20 000

20 000

0

0

0

0

48 000

48 000

0

68 000

68 000

0

od smlouvy bylo
odstoupeno před
podpisem

4 Fond zdraví a prevence/ 4.3 Program Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování

Poř.
č.

Žadatel
(IČ nebo datum narození)

8. Amelie, z.s., IČ: 27052141
Centrum Protěž, z.ú., IČ: 05259266
13.
1.
6.

Oblastní charita Liberec, IČ: 26520699
Centrum LIRA, z.ú., IČ: 28731191
Centrum LIRA, z.ú., IČ: 28731191

7.

Název projektu

Centrum Amelie Liberec
Pomoc rodinám ve vztahové krizi - Asistované
kontakty
Charitní šatník

Výše
poskytnuté
dotace

Výše využité
Výše vrácené dotace
dotace

49 000

49 000

0

49 000

49 000

0

49 000

49 000

0

Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s postižením v
raném věku

49 000

49 000

0

Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou
autistického spektra

49 000

49 000

0

49 000

49 000

0

49 000
49 000

49 000
49 000

0
0

11 000

11 000

0

Důvod vrácení

Znakokniha 2019
11. Krajská vědecká knihovna v Liberci,
příspěvková organizace, IČ: 00083194
16. Nábytková banka, z.s., IČ: 03537269
18. Sdružení TULIPAN, z.s., IČ: 26672472
Unie ROSKA-reg.org. ROSKA LIBEREC,
21.
z.p.s., IČ: 65100395

Nábytková banka Liberec - 1. pololetí 2019
Rozvoj technického centra chráněné dílny
MaRS -maratón s roztroušenou sklerózou
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Celia-život bez lepku o.p.s., IČ:
20. 27048861
Rytmus, o.p.s., IČ: 27322793
15.
Klára pomáhá z.s., IČ: 01277812

Aktivity vedoucí ke zlepšení života celiaků a jejich
rodin

22 000

22 000

0

Výstava fotografií k 15 letému působení organizace v
Libereckém kraji

6 000

6 000

0

49 000

48 000

1000

49 000

49 000

0

529 000

528 000

1 000

Komplexní podpora pečujících

2.
19. Sdružení TULIPAN, z.s., IČ: 26672472

Podpora pracovního uplatnění pro OZP

Celkem:

vráceno na účet dne
12.8.2020 neuznatelný výdaj

4 Fond zdraví a prevence/ 4.4 Program Prevence kriminality a bezpečnost silniční dopravy
Poř.
č.

1.

Žadatel
(IČ nebo datum narození)

MAJÁK o.p.s., IČ: 25405276

Název projektu

Včasná intervence a prevence kriminality u
mladistvých pachatelů provinění

Výše
poskytnuté
dotace

Výše využité
Výše vrácené dotace
dotace

34 000

34 000

0

Celkem:

34 000

34 000

0

CELKEM

1 607 300

1 606 300

1 000

Důvod vrácení
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