VÝPIS USNESENÍ č. 1/2021
ze zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstva Libereckého kraje, ze dne 18. 1. 2021
usnesení č. 1/21/VKPPCR/01
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
schvaluj e
program 1 řádného zasedání konaného dne 18. 1. 2021
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

usnesení č. 1/21/VKPPCR/02
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
s vyhlášením a podmínkami soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci
obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2020
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

usnesení č. 1/21/VKPPCR/03
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím věcného daru městu Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou,
IČO: 00262854, v tomto rozsahu:
Odpočinkové místo
Hrádek nad Nisou
Poválkový chodník

– Pořizovací cena Rok
(v Kč)
pořízení
495 153,90

Klouzačka,
dřevěné 1 000 512,82
prolézačky, stojany na kolo,
informační tabule
Celkem

Identifikační kód

2013

KULBH000HRTW

2013

KULBH000HMOK

1 495 666,72

schvaluj e
darovací smlouvu číslo OLP/4190/2020, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a městem
Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854, zastoupeným Mgr.
Josefem Horinkou, starostou
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a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

usnesení č. 1/21/VKPPCR/04
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 411/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok
2020 o částku 289.000 Kč z titulu přijatého finančního ohodnocení a účelových investičních dotací
poskytnutých Ministerstvem kultury ČR určených pro příspěvkové organizace resortu kultury,
památkové péče a cestovného ruchu, a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o celkovou částku 289.000 Kč a to na:
a) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, finanční ohodnocení související
s udělením ceny Gloria musaealis 2019, pod účelovým znakem 34025, ve výši 70.000 Kč
b) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, akvizice díla Jozef Soukup: Ležící
žena, pod účelovým znakem 34502, ve výši 56.000 Kč
c) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, akvizice díla Zdeněk Lhotský: Mísa
malá, pod účelovým znakem 34502 ve výši 49.000 Kč
d) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, akvizice díla Martin Hlubuček:
soubor váz „Ampula“, pod účelovým znakem 34502 ve výši 23.000 Kč
e) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, akvizice díla Zdeněk Lhotský: Mísa
velká, pod účelovým znakem 34502 ve výši 91.000 Kč
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

usnesení č. 1/21/VKPPCR/05
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace o poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku z kapitoly 912 07 Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu na realizaci akce „Dokončení 2. etapy modernizace hlavní muzejní budovy“
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 425/20, kterým se v kapitole 912 07 Účelové příspěvky - příspěvkové
organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu snižují dílčí ukazatele „Severočeské
muzeum v Liberci - Zajištění záchranného archeologického výzkumu Oldřichov (dohled)“ ve výši
145.000 Kč, „Severočeské muzeum v Liberci, Zajištění záchranného archeologického výzkumu
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Oldřichov (výzkum“) ve výši 720.000 Kč, Severočeské muzeum v Liberci – Podlahové topení v hlavní
budově ve výši 60.000 Kč a současně se zavádí nový dílčí ukazatel „Severočeské muzeum v Liberci Dokončení 2. etapy modernizace hlavní budovy“ v celkové výši 925.000,- v členění 255.000 Kč
neinvestiční prostředky a 670.000,- investiční prostředky
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

usnesení č. 1/21/VKPPCR/06
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 11/21 kterým se
1) navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 5.300.742 Kč,
2) navyšují výdaje v kapitole 912 07 – účelové příspěvky příspěvkové organizace odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, o celkovou částku 5.300.742 Kč, převodem již
schválených akcí z roku 2020 do rozpočtu roku 2021, v tom
a) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, 460 01 Liberec
1 - „Projektová dokumentace Harrachov Harcuba“ ve výši 250.000 Kč,
b) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí Osvobození
297/1, 470 01 Česká Lípa, - „Červený dům III. etapa“ ve výši 775.000 Kč,
c) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec - „Databáze regionálních osobností“ ve výši
200.000 Kč,
d) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, 460 01 Liberec
1 – „Slavnostní otevření muzea“ ve výši 250.000 Kč,
e) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí Osvobození
297/1, 470 01 „Česká Lípa - Zabezpečení objektů PO – Nové připojení objektu na Policii
ČR“ ve výši 175.000 Kč,
f) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 –
„Akvizice“ ve výši 750.000 Kč,
g) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí Osvobození
297/1, 470 01 Česká Lípa - „Akvizice Nákup sbírkových předmětů do sbírky VMG“ ve
výši 150.000 Kč,
h) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 –
„Obnova výstavních panelů“ ve výši 705.742 Kč,
i) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí Osvobození
297/1, 470 01 Česká Lípa - „Nová elektroinstalace a vzduchotechnika pro stálou expozici
"Těžba uranu na Českolipsku"“ ve výši 265.000 Kč,
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j)

k)
l)
m)
n)
o)

p)

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí Osvobození
297/1, 470 01 Česká Lípa - „Nákup digestoře pro konzervátorské dílny“ ve výši 120.000
Kč,
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí Osvobození
297/1, 470 01 Česká Lípa – „Reliéfní model mapy“ ve výši 125.000 Kč,
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 „Klimatizace půda-studie-projekt“ – ve výši 250.000 Kč,
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec - „Nákup venkovních panelů“ ve výši 180.000 Kč,
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec - „Nákup e-knih a databází“ ve výši 100.000 Kč,
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec - „Nahrávací a prezenční technika“ ve výši 80.000
Kč
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, 460 01 Liberec
1 – „Dokončení 2. etapy modernizace hlavní budovy“ ve výši 925.000 Kč

a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

Schválil: ________________________________
Ing. Petr Beitl
předseda Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje

Zapsala: Ivana Maršálková
tajemnice Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje

V Liberci dne 20. 1. 2021
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