Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Výpis usnesení č. 2 ze zasedání Výboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 16. 2. 2021
usnesení č. 2/21/VKPPCR/07
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
volí
ověřovatele zápisu Martina Brože
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 2/21/VKPPCR/08
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
schvaluje
program 2 řádného zasedání konaného dne 16. 2. 2021
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 2/21/VKPPCR/09
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1. s poskytnutím dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v r. 2021
následujícím knihovnám:
a)
b)

Městské knihovně Česká Lípa, příspěvkové organizaci, se sídlem náměstí. T. G.
Masaryka 170/22, 470 01 Česká Lípa, IČ 00360171 ve výši 1.575.900 Kč,
Městské knihovně Semily, příspěvkové organizaci, se sídlem Tyršova 49, 513 01
Semily, IČ 00856100 ve výši 1.577.320 Kč,

c)
2.

Městské knihovně Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní
náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668428 ve výši 1.235.000 Kč,
se smlouvami o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
a)

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/144/2021, mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Česká Lípa,
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příspěvková organizace, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 170/22, 470 01 Česká
Lípa, IČ 00360171,
b)

c)

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/145/2021, mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Semily,
příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 49, 513 01 Semily, IČ 00856100,
se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/143/2021, mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Jablonec nad
Nisou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad
Nisou, IČ 64668428

a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 2/21/VKPPCR/10
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
a) s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na základě
individuálních žádostí v úhrnném objemu 5 000 000 Kč na podporu rozvoje cestovního
ruchu v Libereckém kraji těmto příjemcům v tomto rozsahu:
Název
žadatele/
právní statut

Krkonoše –
svazek města
obcí /svazek
měst a obcí

Jizerské
horyturistický
region
Liberecko,
Jablonecko,

Adresa

Název
projektu

70157898

Zámek 1,
543 01
Vrchlabí

Podpora
rozvoje
turistické
oblasti
Krkonoše
2021

75057760

Nitranská
410/10,
46007
Liberec

Podpora
rozvoje
turistické
oblasti
Jizerské
hory

IČO

Výstupy
parametrů
projektu
Tištěný
materiál
k tradičním
akcím
(obecný) –
4000 ks
Školení pro
informační
centra,
partnery – 4
hodiny
statistické
Sledování dat
- vývoj web,
sociální sítě licence
na
systém – 1 ks
Vzdělávací
kurz
pro
zaměstnance
– 1 ks
Setkání
informačních
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Výše
dotace v
Kč

Termín
realizace

De
minimis

1 000 000

1. 1. 2021 –
31. 12. 2021

ne

1 000 000

1. 1. – 31.
12. 2021

ne
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center
(online/
prezenčně) –
2 ks
Fact sheets –
soubor
Pořízení
fotografií –
50 ks
Zajištění
statistiky
návštěvnosti
památek
a
cílů – 1 ks
Školení pro
informační
centra – 1 ks

Frýdlantsko
a Tanvaldsko
/zájmové
sdružení
právnických
osob

Sdružení
Český ráj,
z.s. /spolek

DMO
Lužické a
Žitavské
hory, z.s.
/spolek

Máchův kraj
– destinační
management,
z.s. /spolek

15045838

07195371

07115636

Antonína
Dvořáka
335, 511
01
Turnov

Dolní
Prysk 17,
47115
Prysk

Náměstí
Republiky
193, 472
01 Doksy

Podpora
rozvoje
turistické
oblasti
Český ráj
2021

1 000 000

1. 1. – 31.
12. 2021

ne

Podpora
rozvoje
turistické
oblasti
Lužické
hory

Fotografie –
50 ks
Monitoring
návštěvnosti
(zpráva)
–
1ks
Vzdělávací
kurz
pro
zaměstnance
– 1 ks
Setkání
informačních
center
prezenční
nebo online –
2ks

1 000 000

1. 1. – 31.
12. 2021

ne

Rozvoj
turistické
oblasti
Máchův
kraj

Fotografie
pro
marketingové
účely – 50 ks
Školení pro
účastníky
cestovního
ruchu – 2 ks
Placená
facebooková
kampaň – 2x

1 000 000

1. 1. – 31.
12. 2021

ne

b) se vzorem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která
bude uzavřena mezi Libereckým krajem a nadepsanými příjemci
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Výsledek: přijato
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usnesení č. 2/21/VKPPCR/11
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
a) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální
žádosti ve výši 350 000 Kč na podporu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji
tomuto příjemci v tomto rozsahu:
Název
žadatele/
právní statut
KČT,
Liberecká
oblast/
pobočný
spolek

IČO

Adresa

Název projektu

Výstupy
parametrů
projektu

Výše
dotace
v Kč

Termín
realizace

De
minimis

71177884

Jablonecká
562/21,
46001,
Liberec I –
Staré Město

Podpora značení
a
údržby
značených
turistických tras
v Libereckém
kraji

Údržba turistických
tras – 900 km
Údržba
těžkých
prvků – 70 ks
Výměna tabulek a
směrovek – 200 ks

350 000

1.1 – 31.
12. 2021

ano

b) se smlouvou č. OLP/130/2021 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a nadepsaným příjemcem
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 2/21/VKPPCR/12
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání

Občanské
sdružení
pro
podporu
animovan
ého filmu
spolek

ANIFILM, Mezinárodní
festival animovaných
filmů, Liberec
Festival připomíná,
rozvíjí a zpřístupňuje
kulturní dědictví českého
animovaného filmu,
přispívá ke vzniku
nových českých děl či
mezinárodních
koprodukcí, podporuje
vzdělávání v oblasti
animovaného filmu,
propaguje český

Sídlo

Hradešínská
1542/6,
Praha 10

IČO

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

Veřejná
podpora

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši

souhlasí
1. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:

22813861

* realizace
festivalu v letech
2021-2024 – 4x
* doba trvání
každého ročníku
festivalu – 6 dní
* vydání
festivalového
katalogu v letech
2021-2024 – 4 ks

6.000.000 Kč

1.1.2021 –
31.12.2024

blok.
výji
mka
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animovaný film
v zahraničí.

2. se Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/132/2021 na projekt
„ANIFILM, Mezinárodní festival animovaných filmů, Liberec“ mezi Libereckým
krajem a Občanským sdružením pro podporu animovaného filmu, IČO: 22813861, se
sídlem Hradešínská1542/6, 101 00 Praha 10
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 2/21/VKPPCR/13
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 55/21, kterým se
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje o částku 75.000 Kč z titulu vratky za
neuskutečněnou akci,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu a zavádí se nový specifický ukazatel v kapitole 917 07 - Transfery,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - Podpora vybraných aktivit - projekt
č. 7806330000 „Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg II“ ve výši 75.000 Kč,
3. snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu z titulu neuskutečnění projektu č. 7803150000 „Dokumentace
ponorky U-206 Reichenberg“ ve výši 75.000 Kč,
4. navyšují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu - Podpora vybraných aktivit – projekt č. 7806330000 „Dokumentace
ponorky U-206 Reichenberg II“ ve výši 75.000 Kč,
souhlasí
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/131/2021 na projekt „Dokumentace ponorky U206 Reichenberg II“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a Ivanem Rousem, nar.: 7. 5. 1978,
se sídlem Růžodolská 270, 460 11 Liberec
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Výsledek: přijato
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usnesení č. 2/21/VKPPCR/14
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 56//21, kterým se snižují výdaje kapitoly 912
07 účelové příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu určené na akci Rekonstrukce Skálova čp. 72 o částku 3.000.000 Kč a zároveň se o tuto
částku navyšují výdaje kapitoly 920 14 kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku určené na stejnou akci
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 2/21/VKPPCR/15
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji včetně
povinných příloh na 2. pololetí roku 2021 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti
podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 600.000 Kč, a to za podmínky schválení
Změn rozpočtu – rozpočtových opatření č. 40/21 a 41/21 Zastupitelstvem kraje dle
navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond a jednotlivých programů
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 2/21/VKPPCR/16
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti
podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch v následujících programech:
a) 7.6 Řemeslná a zážitková turistika s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 1 080 000 Kč
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b) 7.9 Podpora nadregionálních produktů a témat s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 400 000 Kč
c) 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání s
předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
3 000 000 Kč
za podmínky schválení Změn rozpočtu – rozpočtových opatření č. 40/21 a 41/21
Zastupitelstvem kraje dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond a
jednotlivých programů
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 2/21/VKPPCR/17
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
k předkládání žádostí na rok 2021 – Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 7
Kultura, památková péče a cestovní ruch, Program 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení 10.245.000,- Kč, a to za podmínky schválení Změn rozpočtu – rozpočtových
opatření č. 26/21, 40/21 a 41/21 Zastupitelstvem kraje dle navrhovaných alokací do výdajové
kapitoly 926 - Dotační fond a jednotlivých programů,
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 2/21/VKPPCR/18
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 20/21, kterým se
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
Kč 8.734.546,28.
2. navyšují výdaje kapitoly 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku Kč 152.399,97, v tom:
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a) specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek dle dohod
o provedení práce oddělení památkové péče ve výši Kč 3.400,-,
b) specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek dle dohod
o provedení práce oddělení cestovního ruchu ve výši Kč 32.913,-,
c) specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/359/2020 o zpracování a tisku brožury „Tipy na cyklovýlety v LK“ ve výši
Kč 90.608,-,
d) specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek dle
objednávky č. OBJ/502/2020 na realizaci bannerová inzerce na www.seznam.cz
v prosinci 2020 ve výši Kč 8.296,97,
e) specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek dle
objednávky č. OBJ/911/2020 na realizaci kampaně v Českém rozhlase – tipy na výlety
v LK v prosinci 2020 ve výši Kč 9.438,-,
f) specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek dle
objednávky č. OBJ/911/2020 na realizaci kampaně v Českém rozhlase – tipy na výlety
v LK v prosinci 2020 ve výši Kč 7.744,-.
3. navyšují výdaje kapitoly 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku Kč 8.582.146,31, v tom:
a) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/1002/2020 o poskytnutí účelové dotace spolku Sdružení Český ráj, z.s. na
projekt „Podpora rozvoje turistické oblasti Český ráj“ ve výši Kč 250.000,-,
b) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/989/2020 o poskytnutí účelové dotace turistickému regionu Jizerské hory turistický region Jizerské hory Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko na
projekt „Podpora rozvoje turistické oblasti Jizerské hory“ ve výši Kč 250.000,-,
c) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/998/2020 o poskytnutí účelové dotace SMO „Krkonoše - svazek měst a obcí“
na projekt „Podpora rozvoje turistické oblasti Krkonoše 2020“ ve výši Kč 250.000,-,
d) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/487/2020 o poskytnutí účelové dotace KČT, Liberecká oblast na projekt
„Značení a údržba značených turistických tras v Libereckém kraji“ ve výši
Kč 175.000,-,
e) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/508/2020 o poskytnutí účelové dotace spolku Máchův kraj - destinační
management, z.s. na projekt „Rozvoj turistické oblasti Máchův kraj“ ve výši
Kč 300.000,-,
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f) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/973/2020 o poskytnutí účelové dotace spolku DMO Lužické a Žitavské hory,
z.s. na projekt „Podpora rozvoje turistické oblasti Lužické hory“ ve výši Kč 250.000,-,
g) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/484/2020 o poskytnutí účelové dotace společnosti Taneční škola Duha o. p. s.
na projekt „Celostátní kolo Festivalu tanečního mládí 2020 - Mistrovství ČR“ ve výši
Kč 12.500,-,
h) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/471/2020 o poskytnutí účelové dotace spolku Kruh přátel DPS Vrabčáci, z.s. na
projekt „Krajské kolo přehlídky dětských pěveckých sborů 2020“ ve výši
Kč 25.000,-,
i) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/485/2020 o poskytnutí účelové dotace společnosti Taneční škola Duha o. p. s.
na projekt „Regionální kolo Festivalu tanečního mládí 2020“ ve výši Kč 7.500,-,
j) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/3881/2018 o poskytnutí účelové dotace panu Ivanu Rousovi na projekt
„Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg“ ve výši Kč 75.000,-,
k) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/475/2020 o poskytnutí účelové dotace spolku Studio Kokos, z. s. na projekt
„Severočeská předkola hudebních soutěží“ ve výši Kč 30.000,-,
l) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/3948/2020 o poskytnutí účelové dotace Statutárnímu městu Liberec na projekt
„Zajištění činnosti čtyř příspěvkových organizací Statutárního města Liberec
nadregionálního významu s ohledem na propad příjmů způsobený pandemií
koronaviru II“ ve výši Kč 4.557.146,31,
m) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/3997/2020 - o poskytnutí účelové dotace spolku Kultura, z.s. na projekt
„kulturaprezije“ ve výši Kč 50.000,-,
n) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/1171/2020 o poskytnutí účelové dotace Klášteru dominikánů v Jablonném
v Podještědí na projekt „Obnova elektroinstalace a osvětlení baziliky minor
sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí“ ve výši Kč 900.000,-,
o) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/1173/2020 o poskytnutí účelové dotace panu Petru Pivoňkovi na projekt
„Obnova podlah v interiérech Beranova hostince“ ve výši Kč 150.000,-,
p) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/1169/2020 o poskytnutí účelové dotace Statutárnímu městu Liberec na projekt
„Rekonstrukce kaple Božího hrobu“ ve výši Kč 500.000,-,
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q) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/1175/2020 o poskytnutí účelové dotace Obci Ždírec – Bořejov na projekt
„Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově“ ve výši Kč 800.000,-,
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 2/21/VKPPCR/19
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
rozpočtovým opatřením č. 26/21, kterým se
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
4.260.869,60 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 923 07 - Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku 94.380 Kč, v tom:
a) specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, projekt Interreg – Česko-polská
Hřebenovka – východní část, smluvní závazek dle objednávky č. OBJ/181/2020 Agentura theBEST translation s.r.o. - překlady textů z CZ do AJ - tipy na výlety,
aktuality a pojmy na portálu www.hrebenovka.cz ve výši 47.190 Kč,
b) specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, projekt Interreg – Česko-polská
Hřebenovka – východní část smluvní závazek dle objednávky č. OBJ/182/2020 Agentura theBEST translation s.r.o. - překlady textů z CZ do PL - tipy na výlety,
aktuality a pojmy na portálu www.hrebenovka.cz ve výši 47.190 Kč,
3. navyšují výdaje kapitoly 926 07 - Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku 4.166.489,60 Kč, v tom:
a) výdaje v programu č. 7.1 - Kulturní aktivity v LK v úhrnu o částku 1.152.793,92 Kč,
jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2020 ve výši 984.300 Kč a nespecifikované
rezervy programu ve výši 168.493,92 Kč,
b) výdaje v programu č. 7.2 - Záchrana a obnova památek v LK v úhrnu o částku
1.716.670,12 Kč, jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2020 ve výši
1.471.181,75 Kč a nespecifikované rezervy programu ve výši 245.488,37 Kč,
c) výdaje v programu č. 7.3 - Stavebně historický průzkum v úhrnu o částku 48.300 Kč,
jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2020,
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d) výdaje v programu č. 7.6 - Řemeslná a zážitková turistika v úhrnu o částku
616.752,56 Kč, jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2020 ve výši 532.000 Kč a
nespecifikované rezervy programu ve výši 84.752,56 Kč,
e) výdaje v programu č. 7.7 - Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech v úhrnu
o částku 365.473 Kč, jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2020 ve výši
295.473 Kč a nespecifikované rezervy programu ve výši 70.000 Kč,
f) výdaje v programu č. 7.9 - Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu
v úhrnu o částku 266.500 Kč, jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2020.
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

……………………………….
Mgr. Daniel David
Místopředseda výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 17. 2. 2021
Zapsala: Ivana Maršálková
tajemník
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