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

Zápis č. 5 ze zasedání Výboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 18. 5. 2021
Přítomno:

11 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

PhDr. Hana Maierová, Jaroslava Kašparová

Hosté:

Ing. Květa Vinklátová, PhDr. René Brož

Ověřovatelé:

Martin Brož

1. Zahájení
Jednání zasedání 5. výboru kultury památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva
Libereckého kraje v roce 2021 zahájil Ing. Petr Beitl
usnesení č. 5/21/VKPPCR/33
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
volí
ověřovatele zápisu pana Martina Brože
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 5/21/VKPPCR/34
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
schvaluje
program 5. řádného zasedání konaného dne 18. 5. 2021
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

2. Kontrola plnění usnesení Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Zastupitelstva Libereckého kraje
Stanoviska, usnesení VKPPCR k jednotlivým projednávaným bodům ze dne 19. 4. 2021 byla
prezentována na zasedání zastupitelstva kraje 27. 4. 2021, s tím, že ke všem projednávaným
bodům výbor přijal doporučující usnesení. Členové VKPPCR vzali toto na vědomí.
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3. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/21 – změna specifického ukazatele v
kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu –
poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury –
Naivnímu divadlu Liberec
Předmětem materiálu je poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje Naivnímu
divadlu Liberec na rekonstrukci zvukového systému v sále divadla. A poskytnutí neinvestiční
dotace na podporu svozu dětí z Libereckého kraje na představení divadla.
usnesení č. 5/21/VKPPCR/35
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 133/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora vybraných aktivit v resortu“, číslo akce
07806342001 s názvem „Podpora příspěvkových organizací Statutárního města Liberec
a Libereckého kraje – nadregionální přesah“ ve výši 500.000 Kč
b) a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 917 07 – Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce
07806442703 s názvem „Naivní divadlo Liberec – Výměna hlavního zvukového
systému v sále NDL“ v celkové výši 500.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly,

Bydliště

Naivní
divadlo
Liberec
příspěvková
organizace

Výměna hlavního
zvukového systému
v sále NDL
Dokončení přechodu
z původní analogové
soustavy na digitální,
kompatibilita
digitálního pultu a
nových reproduktorů.

Moskevská
32/18,
Liberec

IČO

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

De minimis

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši
(Kč)

2. s poskytnutím účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:

00083178

* reproduktory
– 2 ks

500.000 Kč

1.4. –
31.10.2021

ano

3. se Smlouvou o poskytnutí účelové investiční dotace č. OLP/1223/2021 na projekt „Výměna
hlavního zvukového systému v sále NDL“ mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem
Liberec, IČO: 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 460 31 Liberec,
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Výsledek: přijato
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4. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/21 - změna specifického ukazatele v
kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
– poskytnutí účelových dotací v rámci programu 7.6 Řemeslná a zážitková
turistika 2021
Předmětem předloženého materiálu je odsouhlasení změny rozpočtu – rozpočtové opatření č.
140/21 a poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu,
oblasti podpory č. 7 Kultura, památkové péče a cestovní ruch, programu 7.6 Řemeslná a
zážitková turistika 2021 (dále „program 7.6“) v celkové výši 881 236 Kč. Předmětem
předloženého materiálu je dále schválení vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu 7.6, která je přílohou 3 tohoto materiálu.
usnesení č. 5/21/VKPPCR/36
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
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De minimis

Sídlo/bydliště

Rozhodující
závazné
IČ/nar. výstupy
projektu

Termín realizace
projektu

Název projektu
účel projektu

Dotace v maximální
výši (Kč)

č.

Příjemce
forma

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, specifický ukazatel „7.6 Řemeslná a zážitková turistika“, číslo akce
070600000000 s názvem „nespecifikované rezervy programu“ ve výši 881.263 Kč
b) a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nové specifické ukazatele „7.6 Řemeslná a
zážitková turistika“, v úhrnném objemu 881 263 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
2. s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, v úhrnném objemu 881 263 Kč, níže
uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši:
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1.

2.

Vytvoření
webových
stránek – 1 ks
Grafické práce
– 1 soubor
Pořízení
fotografií – 1
soubor
Skleněný knoflík
Tisk letáků,
Zřízení webových
propagačního
stránek pro podporu
materiálu,
AG Plus
informovanosti široké
fotografií – 1
Podhorská
společnost s české a zahraniční
soubor
132
ručením
veřejnosti, propagaci
49099434 Materiál na
43.48
46601 Jablonec
omezeným tradiční výroby
workshop –
nad Nisou
skleněných knoflíků.
skleněné
Vytvoření prostoru pro
doplňky – 1
dílny pro možnost
soubor
provozování workshopů.
Mzdové
náklady
spojené
s prací na
webových
stránkách a
sociálních
sítích – 1
osoba
Workshopové
hodiny – 500
Korálkové workshopy
hod
Amantani v Muzeu výroby
Sociální sítě –
společnost s korálků
Nádražní 1195/8
2 ks
ručením
Workshopový korálkový
46601 Jablonec 28748425 Letáky – 2000
omezeným program pro turisty v
nad Nisou
ks
prostorách Muzea
Lavice – 2 ks
výroby korálků v
Židle – 10 ks
Jablonci nad Nisou
Stoly – 2 ks

Video –
vyprávění
pamětníků,
Zauhlovačka historiků,
audiovizuální
architektů,
doprovod naučné
památkářů,
tabule a prohlídky
místních apod.
věže
– 1 ks
Rozšíření turistické
Vnější 1392
Audionahrávk
AvantgArt nabídky oblasti Liberce 46311
3.
04759583 a – vyprávění
zapsaný spolek o stálou audio-vizuální Vratislavice nad
pamětníků – 1
výstavu ve věži a také
Nisou
ks
vytvoření celoročně
Audiovizuální
přístupné naučné tabule
výstava – 1 ks
před věží, obsahující
Digitalizace a
interakční a virtuální
sběr
prvky prezentace místa.
historických
fotografií – 30
ks
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50 000

1. 1. –
31.12.
2021

ANO

26.53

50 000

1.5. –
31.12.
2021

ANO

69.93

50 000

31.5. –
31.12.
2021

NE
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Particoloured ART
2021
Navázání na historii
místa: manufakturu na
BEZMEZER,
výrobu dóz z tvrzeného
obecně
4.
papíru a malířskou
prospěšná
školu prostřednictví
společnost
realizace pravidelných
dílen 3D papier TH a
papier mache a
zdobných technik.

Workshop –
Komenského
21 dnů
2017
Přednáška – 2
46802 Rychnov 02488027
hodiny
u Jablonce nad
Vystoupení –
Nisou
3 hodiny

66.67

50 000

1.1.
31.12.
2021

Rozšíření
webových
stránek –
etapy Pivní
stezky – 1 ks
Výlety –
exkurze pro
veřejnost po
trase Pivní
07195371
stezky – 5 ks
Překlad
webových
stránek do Aj
– 1 ks
Mediální
kampaň Zažij
pivní stezku –
3 ks

50.00

30 000

1.4. –
31.12.
2021

NE

Návštěvníci –
1500 osob
Expozice Big Bead
Exponáty – 20
G&B beads Vytvoření výstavní
ks
společnost s expozice Big Bead,
Janovská 132/39
Webová
ručením
prezentace spojení
46604 Jablonec 27301745
stránka – 1 ks
omezeným tradičního regionálního nad Nisou
Sociální sítě –
řemesla a moderního
2 ks
umění
Letáky – 1000
ks

24.45

50 000

1.1. –
31.12.
2021

ANO

69.90

49 000

1.1. –
31.12.
2021

NE

Za zážitky na Pivní
stezku do Lužických
hor
Podpora místních
DMO
podnikatelů a dalších
Dolní Prysk 17
Lužické a aktérů a rozšíření
5.
47115 Dolní
Žitavské hory povědomí o jejich
Prysk
zapsaný spolek nabídce služeb a zážitků
pro návštěvníky území,
propagace dalších
turistických zážitků a
cílů na Pivní stezce

6.

Tváře z hlíny –
zážitkové land-artové
programy v Geoparku
Ralsko
Vytvoření zážitkových
programů pro turisty v
Geopark Máchově kraji, které by
Ralsko obecně navázaly na produkt
Kuřívody 701
7.
prospěšná LAND-ART RALSKO. V 47121 Ralsko
společnost rámci projektu bude
realizováno 7
zážitkových programů
ve 3 zaniklých obcích s
využitím přírodního
umění a historie daného
místa.

Land-art
01834410 workshopy –
7 ks

5

–
NE
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Poznávání tradičního
řemesla Českého Ráje:
Sklářství - skleněný
šperk
Seznámení návštěvníků s
historií sklářství v
Libereckém Kraji, s
tradičním řemeslem
Českého Ráje šperkařstvím, s výrobou
ručně vinutých
skleněných perel a
obecně se zpracováním
skla do podoby korálku.
Workshopy s ukázkami
šperkařských technik.

Workshopy –
15 dní

70.00

49 980

1.1. –
31.12.
2021

ANO

Krkonošská pivní
stezka
Návštěva minipivovarů
v Krkonoších. Důvodem
je zajištění komplexní
marketingové podpory
pro turistický zážitek v
podobě Krkonošské
pivní stezky.

Aktualizace
webové
prezentace,
správa
domény – 1 ks
Letáky pro
sběr razítek –
2 typy
Propagační
plakáty
formátu A1,
A2, A3 – 3
typy

29.25

50 000

1.4. –
31.10.
2021

ANO

Program
„Léto
Léto s Pojizerským
s Pojizerským
Pacifikem
Pacifikem“ –
Zatraktivnění nabídky v
1000 ks
turisty a rezidenty
Krkonoše Kvíz
opomíjené lokalitě, a to
svazek měst a
Zámek 1
s Pojizerským
10.
prostřednictvím
70157898
obcí
54301 Vrchlabí
Pacifikem –
realizace aktivit, které
svazek obcí
500 ks
propojují zážitek z jízdy
Texty do
údolím Jizery s historií,
průvodce
tradicí a kulturním
Pojizerským
dědictvím regionu.
Pacifikem – 1
komplet

47.62

50 000

1.4. –
30.11.202
1

NE

Tovaryšem čtvera
řemesel aneb Tradiční
řemesla Lomnicka
slovem a činem
Regionální (celokrajský)
projekt určený široké
Kulturní a
Workshopy –
cílové skupině účastníků
informační
čp. 4
8 ks
– turistů z regionu a
11. středisko
51251 Lomnice 70949468 Propagační
Libereckého kraje (a
příspěvková
nad Popelkou
materiál – 500
především dětem) je
organizace
ks
díky svému cíli,
zaměření a bohaté,
žánrově různorodé
program. nabídce
dlouhodobě udržitelným
produktem.

29.90

29 000

1.4. –
31.12.
2021

NE

8.

9.
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Kreativní dílna ve
sklářském ateliéru BD
Přiblížit návštěvníkům
našeho regionu sklářské
Leoš Smejkal
techniky a řemesla
12. fyzická osoba
formou workshopů v
podnikající
tvůrčím prostředí
sklářského ateliéru
studia BYSTRO
DESIGN.

Prácheň 234
47114
Kamenický
Šenov

Ukázky
sklářských
technik a
67248217 možnosti
jejich
vyzkoušení –
4 ks

70.00

40 833

1.6. –
30.11.
2021

ANO

Bylinkaření zážitkem
Propagace a
popularizace tradičního
bylinkaření
Ludmila
prostřednictvím nabídky
Vondrová Sněhov 689
zážitkových
13. Bylinky z ráje
46822 Malá
bylinkářských dílen v
fyzická osoba
Skála
turisticky významné
podnikající
lokalitě Maloskalska a
vytvoření bylinkářského
videa s instruktážními
návody.

Prezentované
bylinkářské
okruhy – 4
12591378
témata
Instruktážní
video – 1 ks

50.00

47 550

1.1. –
31.12.
2021

ANO

68.97

50 000

1.3. –
31.12.
2021

NE

27.27

30 000

1.1. –
31.12.
2021

NE

70.00

46 900

1.4. –
31.12.
2021

ANO

Krakonošova stopa poznej regionální
značku a svého
farmáře
Hlavním cílem stopy je
otevřít cestu
Místní akční návštěvníkům hor k
Prostřední
skupina
řemeslům, vesnickému
14.
Lánov 39
Krkonoše životu a regionálním
54341 Lánov
zapsaný spolek produktům Krkonoš
prostřednictvím
virtuální stezky,
workshopů pořádaných
ve spolupráci se členy Krkonoše originální
produkt a deskové hry
Muzeum skla
a bižuterie v
Jablonci nad
15.
Nisou
státní
příspěvková
organizace

Akce – 5 dní
Propagace
projektu – 3
média
Produktové
fotografie –
27005844 10 ks
Publikace –
desková hra –
500 ks
Publikace –
leták – 500 ks

Řemeslné a zážitkové
programy
Realizace řemeslných a
Řemeslné a
zážitkových programů U Muzea 3984
zážitkové
pro návštěvníky muzea 46601 Jablonec 00079481 programy
včetně jejich propagace, nad Nisou
včetně online
zaměřená na rozšíření
aktivit – 10 ks
turistické nabídky v
Libereckém kraji.

Workshopy v Ruční
papírně Papyrea
Papyrea
Rozvoj exkurzí a
16.
zapsaný spolek vytvoření nových
jednodenních
workshopů

Jednodenní
Zdislava 87
22901884 workshopy –
46353 Zdislava
6 ks
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17.

18.

Pivovar
Rohozec
akciová
společnost

Rautis
akciová
společnost

Podpora zážitkových
exkurzí s degustací v
Pivovaru Rohozec
Podpora zážitkových
exkurzí s degustací v
Malý Rohozec
Pivovaru Rohozec. Tyto 29
exkluze mají
51101 Turnov
dlouholetou tradici a
ukazují návštěvníkům
řemeslnou výrobu piva
na Rohozci.

Aktualizace
prezentačních
materiálů a online
propagace exkurzí
Aktualizace letáků
propagujících exkurze
Poniklá 151
do výroby - doplnění
51242 Poniklá
informací o zápisu do
UNESCO - a jejich tisk.
Dále chceme během
celého roku prezentovat
nabídku exkurzí online
(FB, Google).

Aktualizace
webu
pivovaru a
tvorba
rezervačního
systému na
exkurze – 1 ks
Tisk brožur o
pivovaru
s prezentací
exkurzí – 500
ks
26011603 Grafické práce 49.75
na brožuře – 1
soubor
Reklama na
sociálních
sítích (FB a
IG) –
propagace
exkurzí – 1
soubor
Reklama na
rádiu RCL – 1
spot
Tisk
aktualizovaný
ch
propagačních
letáků –
10 000 ks
Nákup
reklamního
64052923 prostoru
Google – 1
soubor
Nákup
reklamního
prostoru
Facebook – 1
soubor

Trvání akce –
5 dní
Do Jablonce za sklem
Konfigurace
a bižuterií
Svaz výrobců
virtuálního
Dlouhodobý rozvoj
skla a
showroomu –
turistického produktu
Palackého
bižuterie
1 ks
Svazu výrobců skla a
3479/41
19.
zájmové
60253207 Online leták
bižuterie „ Do Jablonce 46601 Jablonec
sdružení
na víkend
za sklem a bižuterií. V nad Nisou
právnických
Křišťálového
roce 2021 půjde o
osob
údolí – 1 ks
restart po koronavirové
online leták na
krizi.
České Vánoce
– 1 ks
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50 000

1.1. –
31.12.
2021

ANO

69.44

50 000

1.1. –
31.12.
2021

ANO

70.00

21 000

1.6. –
31.12.
2021

ANO
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Strom pohádek
Instalace interaktivního
audio zařízení pro
přehrávání pohádek
regionálních autorů do
Valdštejnské spodní části kmene
Sedličky 4
20. imaginárium kaštanu v parku pod
50601 Jičín
zapsaný ústav Valdštejnskou lodžií.
Pro zatraktivnění
nabídky cestovního
ruchu v areálu barokní
památky v rámci
zážitkové turistiky.

Interaktivní
audio zařízení
02346915 pro přehrávání
mluveného
slova – 1 ks

45.12

37 000

1.7. –
31.10.
2021

ANO

3. s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, z programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2021, níže uvedeným
subjektům z důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu:
čís.

Žadatel

Název projektu

cool-NISA-tour z. s.

Na Rybníčku
387/6, 46007
Liberec 3

05307520

Turistický region
Jizerské hory –
Liberecko,
Jablonecko,
Frýdlantsko a
Tanvaldsko

50 000

35 000
Letohradská 367,
01848054
17000 Praha 7

Brusičská dílna

5.

6.

Popularizace uměleckých
řemeslníků a výtvarníků z
Libereckého kraje

Kulturně přírodovědný
průvodce krajinou severních
hor

Mjölk

Požadovaná výše
dotace v Kč
49 000

Propojení sklářské a keramické
výroby

3.

4.

IČ/nar.

Šperkařská dílna

1.

2.

Sídlo/bydliště

50 000
50 000

Pěšky a na kole za
technickými památkami
Jizerských hor

Nitranská 410/10,
46007 Liberec III
– Jeřáb

75057760

50 000

4. se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.6 Řemeslná a zážitková turistika, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci dotace
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

5. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 141/21 - změna specifického ukazatele v
kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
– poskytnutí účelových dotací v rámci programu 7.9 Podpora nadregionálních
témat a produktů 2021
Předmětem předloženého materiálu je odsouhlasení změny rozpočtu – rozpočtové opatření č.
141/21 a poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu,
oblasti podpory č. 7 Kultura, památkové péče a cestovní ruch, programu 7.9 Podpora
nadregionálních témat a produktů 2020 (dále „program č. 7.9) v celkové výši 338 000 Kč.
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Předmětem předloženého materiálu je dále schválení vzorové smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.9, která je přílohou 3 tohoto materiálu.
usnesení č. 5/21/VKPPCR/37
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání

Aktivní turistika v
destinaci Lužické hory
Vytvoření ucelené nabídky
zajímavých tipů na pěší
výlety pro aktivní
DMO Lužické a návštěvníky na celém
21.
Žitavské hory území destinace s
zapsaný spolek přesahem do Českého
Švýcarska, Žitavských hor
a Máchova kraje.
Propagace aktivní
turistiky a turistických
cílů.

22.

Krkonoše svazek měst a
obcí
svazek obcí

De minimis

Rozhodující
Sídlo/bydl
závazné výstupy
IČ/nar.
iště
projektu

Termín realizace
projektu

Název projektu
účel projektu

Dotace v maximální
výši (Kč)

č.

Příjemce
forma

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 141/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, specifický ukazatel „7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů“,
číslo akce 070600000000 s názvem „nespecifikované rezervy programu“ ve výši
338 000 Kč
b) a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nové specifické ukazatele „7.9 Podpora
nadregionálních témat a produktů“, v úhrnném objemu 338 000 Kč bez dopadu na
celkový objem kapitoly,
2. s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů, v úhrnném objemu 338 000
Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši:

Sada tipů – 5000
ks
Dolní
Mediální kampaň
Prysk 17, 0719537
– 3 ks
47515
1
Sada fotografií „S
Prysk
batohem na
zádech“

50.00

1.3. –
65 000 31.12.
2021

NE

Pohádkové Krkonoše s
přesahem do Jizerských
Samolepky
hor
Pohádkové
Rozvoj produktu
Krkonoše – 1 typ
Pohádkové Krkonoše,
Odměny do
konkrétně razítkovací hry, Zámek 1,
7015789 soutěže – Rautis –
která propojuje místa s
54301
8
600 ks
nabídkou aktivit pro děti, Vrchlabí
Grafika
seznamuje je s historií,
„pohádkové
tradicí a kulturním
postavy“ – 1
dědictvím území. Hra
sestava
zasahuje na území regionu
Jizerské hory

31.01

1.2. –
80 000 30.11.
2021

NE
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Po stopách Albrechta z
Valdštejna II
Společný projekt všech
turistických oblastí LK,
Sdružení Český který si klade za cíl
23.
ráj
podporu návštěvnosti
zapsaný spolek památek v LK
prostřednictvím
propagace atraktivního
historického tématu
Albrechta z Valdštejna.

Societas
Amicuum
Liberec (SAL)
zapsaný spolek

24.

Turistický region
Jizerské hory
Liberecko,
Jablonecko,
25.
Frýdlantsko a
Tanvaldsko
zájmové sdružení
právnických osob

Hrací mapa –
Antonína
2000 ks
Dvořáka
1504583 Online reklama –
335,
8
1 soubor
51101
Úprava webových
Turnov
stránek – 1 ks

69.57

1.1. –
80 000 31.12.
2021

NE

Vytvoření
podkladů
(fotografie, popisy
tras) – 15 okruhů
– 15 ks
Letáček o
židovských
„VIA SACRA a další
památkách
duchovní památky jako
Libereckého kraje
nová osa turistického
(barevná
ruchu Libereckého kraje
skládačka 12
IV(Českolipsko II,
stran, formát 4x
Máchův kraj,…)
A4) – 5000 ks
Pazderkov
Vytvoření materiálů pro
Tištěná brožura
a 869,
0569338
propagaci významných
(formát A5, 48
46006
1
duchovních míst
stran, barevná) –
Liberec 6
Libereckého kraje
4000 ks
navazujících na zastávky
Fam trip nebo
poutní vesty Via Sacra,
video fam trip
která jsou zároveň i
(představení
výchozími body pro další
vybraných cílů) –
turistické cíle.
1 ks
Seminář pro
infocentra, tur.
organizace
s prezentací
projektu (vč.
možného online
formátu) – 1 ks

48.09

1.1. –
63 000 30.11.
2021

NE

Po stopách významných
osobností
Projekt Po stopách
významných osobností se
zaměřuje na audiovizuální
zpracování tipů na výlet
po stopách významných
osobností, které působily
napříč regiony.

50.00

1.1. –
50 000 31.12.
2021

NE

Nitranská
410/10,
7505776 Pořízení
46007
0
videospotu – 2 ks
Liberec

3. s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, z programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů 2021 z důvodu rozporu s
administrativními podmínkami programu:
čís.

Žadatel

Název projektu

Sídlo/bydliště

IČ/nar.

Požadovaná
výše dotace v
Kč

7.

Informační prospekt
Valdštejnské
Valdštejnská lodžie imaginárium, z.ú.
kulturní imaginárium

Sedličky 4,
50601 Jičín

02346915

8 000

8.

Vlastivědný spolek
Krajem svaté Zdislavy
Českolipska

Střelnice 3035,
47001 Česká
Lípa

41325435

80 000
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4. se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů, která bude uzavřena s výše uvedenými
příjemci dotace
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Diskuse:
Pan Petr Hozák informoval o tom, že hodnotitelům chyběla možnost hodnotit kvalitu projektů,
protože podle jeho názoru byla hodnota některých projektů velice nízká a kritéria, která byla se
na to nedala navázat. Bylo by dobré, aby tento program dostal revizi do budoucích let, a to i v
rámci využití peněz. V takto upravené výzvě by měl být prostor pro vyjádření odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu.
Paní Vinklátová informovala o tom, že s panem Šepsem a panem Svobodou řešila problémy
tohoto programu s tím, že žadatelé, kteří se sejdou na jednání destinačních managementů,
budou varování, aby zlepšili kvalitu odevzdávaných materiálů, jinak že příště budou vyloučeni.
Pan Svoboda podpořil pana Hozáka pokud jde o ne zcela kvalitní odevzdávání materiálů s tím,
že ale jinak odevzdané materiály byly podle pravidel vyhlášeného programu. S tím, že i po
domluvě s cestovním ruchem dojde k úpravě celého dotačního programu.
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1

Výsledek: přijato

6. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/21 - změna v kapitole 926 07 –
poskytnutí účelových dotací 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
2021
Předmětem materiálu je projednání výsledku hodnocení předložených žádostí o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Oblasti podpory č. 7 Kultura, památkové péče a
cestovní ruch, programů 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, včetně schválení
vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
prostřednictvím výše uvedeného programu a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/21,
kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, v souhrnné výši 10.245.000,- Kč
usnesení č. 5/21/VKPPCR/38
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 162/21, kterým se
c) snižují výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, specifický ukazatel „7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém
kraji“, číslo akce 070200000000 s názvem „nespecifikované rezervy programu“ ve výši
10.245.000 Kč
d) a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nové specifické ukazatele „7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji“, v úhrnném objemu 10.245.000 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
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De minimis

29,32

NE

Termín realizace
projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

60 000,00

obnova
tesařských
prvků krovu
věže ks 10;
oprava krytiny
věže m2 25;
obnova kříže
ks 1; obnova
makovice ks 1

300 000,00

42,66

NE

Dolní
Rokytnice 15,
51244
Rokytnice nad
Jizerou

náhrobek
Andrease
Lissnera ks 1

1. 6.2021 - 31.10.2021

Obnova
havarijního stavu
horní části věže
kostela sv.
Archanděla
Římskokatolická
Michaela v
farnost
Rokytnici nad
2. Rokytnice nad
Jizerou/Zachování
Jizerou/ Církevní
a obnova kulturní
organizace
památky kostela sv.
Archanděla
Michaela v
Rokytnici nad
Jizerou

Osvobození
770, 47114
Kamenický
Šenov

1.3.2021 - 31. 8. 2022

Záchrana Starého
hřbitova v
Kamenickém
Šenově - 6. etapa/
Záchrana hrobky
obchodníka se
sklem Andrease
Lissnera je další
krok k celkové
obnově Starého
Občanský spolek
1.
hřbitova v K
SONOW/ Spolek
Šenově. Jeho stav
je velmi špatný,
povrch kamene je
degradovaný a
statika je
narušená. Na
projektu se podílí
partneři z
Rheinbachu (D) a
ČNFB.

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Název projektu/
účel projektu

26986353

Příjemce/
forma

49295888

Poř. číslo

2. s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, v úhrnném objemu
10.245.000 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši:
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De minimis

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

Termín realizace
projektu

Název projektu/
účel projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Poř. číslo

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021

14

21,82

NE

Františka
Balatky 132,
46822 Železný
Brod

300 000,00

doplnění
chybějící
omítky stropu
m2 18;
restaurátorská
obnova stropu
kaple m2 45,6;
restaurátorská
obnova stropu
presbytáře m2
29,3

120 000,00

28,98

NE

Restaurátorská
obnova stropu
kaple sv. Vojtěcha
v Huti/Zachování
a obnova nemovité
kulturní památky a
její restaurování.

restaurování a
rekonstrukce
vitrají m2
13,9,
restaurování a
rekonstrukce
keramického
pláště - stěna
objektu ks - 2;

1.5.2021 - 31.12.2021

Římskokatolická
farnost Krásná
(dříve Šumburk4.
Jistebsko)/
Církevní
organizace

60254408

3.

2021/
Restaurování a
obnova vitrají a
keramického pláště
objektu výstavní
věže vzorkovny
podle
restaurátorských
záměrů,
zpracovaných
Jaroslavem
Skuhravým a MgA.
Tomášem
Otoupalem a
podmínek
rozhodnutí
Městského úřadu
Nový Bor.

6.5.2021 - 31.12.2021

Vzorkovna
malírny okenních
skel Okrouhlá restaurátorské
práce v objektu
na pozemku parc.

De minimis

12,80

ANO

Termín realizace
projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

300 000,00

okna 2. NP ks
8; kamenná
dlažba m2
216; vnější
omítky m2 168

300 000,00

13,64

NE

Zámek Stvolínky
– obnova nádvoří/
Dokončení výměny
oken ve 2.NP.
Bude zahájena
další etapa oprav,
a to „Obnova
nádvoří“, která
Stvolínky 53,
spočívá v obnově
47102
odvodnění nádvoří Stvolínky
a znovu položení
dláždění. Dále ve
výměně a repasi
oken a dveří v
přízemí nádvoří, v
opravě fasády v
přízemí nádvoří.

obnova střešní
krytiny m2
270

1.3.2021 - 31.12.2021

Obec Stvolínky/
Obec

Náměstí
Republiky
193, 47201
Doksy

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Město Doksy/
Obec

Zámek Doksy Obnova střechy
jižního křídla a
krčku u
schodišťové věže etapa pro rok
2021/ Na části
střechy jižního
křídla a
spojovacím krčku
budou opraveny
poškozené části
krovu, obnoveno
laťování a
klempířské prvky a
položena krytina
dle požadavků
orgánů státní
památkové péče.
Celkově bude
obnovena krytina o
výměře cca 270 m2.

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

1.4.2021 - 30.11.2021

6.

Název projektu/
účel projektu

260444

5.

Příjemce/
forma

00524751

Poř. číslo

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
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9.

Pokračující
oprava areálu
fary
u
kostela sv.
Vavřince ve Vsi/
Odstranění statické
poruchy na klenbě
chlévů,
restaurování
historických
vstupních dveří
obytné budovy fary

16

De minimis
NE

Termín realizace
projektu

170 000,00

49,41

NE

sanační
omítka včetně
soklu m2 177

49,99

restaurování
vstupních
dveří ks 1;
odstranění
statické
poruchy na
zdivu chlévů
ks 1

88 000,00

29,55

NE

Bozkov 37,
51213 Bozkov

1.3.2021 - 31.12.2021

Odstranění
vlhkosti z
Římskokatolická konstrukce
farnost Zlatá
objektu kostela
8.
Olešnice/
sv. Martina – IV.
Církevní
Etapa/ Zachování
organizace
a obnova nemovité
kulturní památky,
vnitřních omítek.

250 000,00

1.6.2021 - 30.11.2021

Bozkov 37,
51213 Bozkov

1.5.2021 - 31.10.2021

Záchrana
vzácných
Římskokatolická
bozkovských
farnost Bozkov/
7.
varhan - IX.
Církevní
Etapa/ Zachování
organizace
a obnova nemovité
kulturní památky.

osazení
vzdušnic
manuálu,
positivu a
dvou pedálů
ks 4; osazení
píšťalnic ks
24; výroba
klínového
měchu ks 1;
projekce a
stavba
měchového
postamentu ks
1;
rekonstrukce,
restaurování a
montáž
vzduchové
soustavy ks 1;
dílčí
rekonstrukce a
montáž hrací
soustavy ks 1;
dílčí montáž
registratury ks
1

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Název projektu/
účel projektu

15045455

Příjemce/
forma

49295870

Poř. číslo

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021

De minimis

Termín realizace
projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Dotace v
maximální výši
(Kč)

ANO

Masarykovo
náměstí 82,
51401
Jilemnice

29,87

povlaková
krytina břidlice m2
470,2

300 000,00

16,50

NE

Výměna krytiny
ZŠ Komenského v
Jilemnici - III.
Etapa/ Celková
rekonstrukce věže
a pravého křídla
Město Jilemnice/
střechy budovy
Obec
školy čp. 288 v
Komenského ulici v
Jilemnici, na
pozemku: stavební
parcela č. 77 v k.ú.
Jilemnice.

275 000,00

1.3.2021 - 30.11.2021

Město Dubá/
Obec

krytina z
bobrovek,
korunové krytí
m2 297;
oprava
střešních
vikýřů volská oka ks
5; oprava a
úprava
komínů ks 2

1.3.2021 - 30.9.201

Dřevčice čp.42,
VÝMĚNA
STŘEŠNÍHO
PLÁŠTĚ/ Účelem
projektu je
záchrana nemovité
kulturní památky
před dalšími
destrukcemi.
Masarykovo
Spočívá především
náměstí 138,
ve výměně a
47141 Dubá
sjednocení střešní
krytiny a komínů.
Památka s věží je
ústřední stavbou
vsi Dřevčice,
nahrazuje
obvyklou
dominantu českých
vesnic- kostel.

260479

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

275808

Název projektu/
účel projektu

10.

Příjemce/
forma

11.

Poř. číslo

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021
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18

De minimis

Termín realizace
projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Dotace v
maximální výši
(Kč)

166 404,00

49,01

NE

26,37

NE

restaurování
oltáře ks 1

75 000,00

NE

Obec Brniště/
Obec

Restaurování
oltáře kaple
Navštívení Panny
Marie Velký
Grunov - 1.etapa/ Brniště 102,
Restaurování velmi 47129 Brniště
poničeného pozdně
barokního oltáře
Kaple Navštívení
Panny Marie.

29,76

1.6.2021 - 15.11.2021

oprava a
renovace
pomníků 2021
ks 3

160 000,00

2.3.2021 15.11.2021

Oprava a
renovace
Rumjancevova
pomníků 2021/
1362, 46001
Oprava a renovace Liberec
pomníků 2021

Sad 5. května
127, 47154
Cvikov

12.4.2021 - 31.12.2021

63778122

Židovská obec
Liberec/
Církevní
organizace

14.

Obnova fasád
kostela sv. Jiří v
Římskokatolická
Chlumu u Dubé
farnost
III. Etapa/
Pavlovice/
Pokračující
Církevní
obnova fasád
organizace
kostela sv. Jiří v
Chlumu u Dubé.

Doplnění
zdiva hlavních
a kordonových
říms cihlami
m3 0,8;
Oprava vněj.
omítek III do
50 %, štuk na
100 % plochy
m2 222,52;
Oprava vněj.
omítek V do
50 %, štuk na
100% plochy
m2 29,56;
Pokrytí říms
do 30 cm
krytinou
bobrovkou –
atypické
vyskládání vč.
maltového
lože m 7

44224371

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

260401

Název projektu/
účel projektu

12.

Příjemce/
forma

13.

Poř. číslo

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021

19

De minimis

29,31

výměna
střešní
krytinybřidlice m2
100; prkenné
bednění m2
65; oprava
historické
kamenné zdi
m2 10;
tesařské
konstrukce,
tesané trámy
m3 1,7

99 000,00

21,07

NE

220 000,00

ANO

Termín realizace
projektu

krytina
vláknocement
ová m2
341,66;
oprava
pískovcové
hlavice
komína ks 1

29.3.2021 - 15.11.2021

27,65

NE

Rekonstrukce
střechy altánu u č.
ve
Frýdlantu/
záchrana a obnova
kulturní památky

125 000,00

1.5.2021 - 31.10.2021

OPTIMAL spol
s r.o./ společnost
s ručením
omezeným

Výměna střešní
krytiny na
objektu č. p. 135,
Sloupská 135,
ul. Sloupská,
47301 Nový
Nový Bor/ Výměna
Bor
střešní krytiny na
památkově
chráněném objektu

nátěr stěn
vnějších, slo.
1-2, vápenný,
nová omítka
m2 17,952;
nátěr spár
vápennou
barvou m
148,7; dřevěné
bednění s
přelištováním
spár m2
39,2077; nátěr
tesařských
konstrukcí
zabarvený
např.
Karbolineum
Extra m
145,1916

18.6.2021 - 31.10.2021

Oprava nosných
konstrukcí,
pavlače a další s
tím související
práce na
venkovském
domě ve
Volfarticích č. p.
pokračující
akce obnovy/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky
venkovské
usedlosti Volfartice

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

43223524

16.
17.

Název projektu/
účel projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Příjemce/
forma

15.

Poř. číslo

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021

De minimis
NE

Termín realizace
projektu
1.5.2021 - 31.10.2021

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Dotace v
maximální výši
(Kč)

90 000,00

9,48

286 850,00

55,81

NE

24,15

3.5.2021 - 15.11.2021

26601737
20

restaurování
omítek stropu
m2 102

200 000,00

NE

Nádražní 106,
47124 Mimoň

20,76

NE

Restaurování a
oprava vnitřních
omítek stropu
Římskokatolická
kostela sv.
farnost Brniště/
Mikuláše v
Církevní
Brništi - III.
organizace
Etapa/ záchrana a
obnova nemovité
kulturní památky

oprava
venkovní
fasády objektu
m2 84;
restaurování
vrcholového
kříže ks 1;
restaurování
kamenických
prvků ks 6
rákosový strop
včetně omítek
m2 47,85;
vápenné
omítky m2
184,13;
podlaha
cihelná m2
33,13; podlaha
dřevěná
včetně nátěru
m2 77,93,
repasování
dřevěných
podlah m2
30,6

40 000,00

1.3.2021 - 15.11.2021

Rekonstrukce
chalupy
3. etapa/ 3. etapa
rekonstrukce
chalupy - vnitřky,
tzn. podlahy a
podlahové
konstrukce, stropy
a stěny - úpravy
povrchů,
restaurování a
rekonstrukce

Hrnčířská
721/44, 47001
Česká Lípa

vitrážové okno
ks 5;
mechanické
čištění m2
14,3; vyjmutí
vitráží z ostění
m2 14,3;
sejmutí kopií
olověných sítí
m2 14,3;
opětovné
složení do
olověných H
profilů m2
14,03;
závěrečná
montáž vitráží
m2 14,03

1.4.2021 - 15.11.2021

20.

kostel Narození
Římskokatolická Panny Marie,
farnost Česká Lípa děkanství Česká oprava štítu a
Lípa - in urbe/
kamenických
Církevní
prvků štítu/
organizace
Obnova nemovité
kulturní památky

21.

Kostel 14. svatých
pomocníků Krompach
Jánské kameny - restaurování
Krompach
Johannisstein,
vitrážových oken 175, 47157
z.s./ spolek
- 2. etapa/
Krompach
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

48282189

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

62237713

Název projektu/
účel projektu

18.

Příjemce/
forma

19.

Poř. číslo

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021

68,37

1.3.2021 15.11.2021

truhlářské
práce kpl 1

300 000,00

55,61

1.5.2021 - 30.12.2021

NE

restaurování
druhého
manuálu a
hracího stolu
kpl 1

245 000,00

70,00

NE

21

NE

De minimis

Termín realizace
projektu

220 000,00

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

restaurování
vitrážových
výplní oken ks
2

1.5.2021 - 31.8.2022

I. etapa
restaurování
varhan v interiéru
kostela sv.
Archanděla
Michaela ve
Smržovce/ V první
etapě
Občanská 322,
restaurátorského
46851
záměru půjde
Smržovka
především o bližší
průzkum a
inventarizaci
zbylých píšťal,
revizi klaviatur a
průzkum
referenčních
nástrojů.

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Restaurování
vitráží kostela sv.
Petra a Pavla,
Hrnčířská
Volfartice /
721/44, 47001
Záchrana a obnova Česká Lípa
nemovité kulturní
památky

62237837

Spolek Michael/
spolek

Sídlo/bydliště

48282260

Restaurovaní
bočního oltáře Děkanský kostel
sv. Fabiána a
Šebestiána v
Římskokatolická
Zákupech (1.
farnost etapa)/ Jedná se o Mimoňská
děkanství
celkové
228, 47123
Zákupy/
restaurování
Zákupy
Církevní
havarijního stavu
organizace
bočního oltáře s
ostatky sv. Felixe v
kostele sv. Fabiána
a Šebestiána v
Zákupech

Název projektu/
účel projektu

26656159

Poř. číslo
22.

Římskokatolická
farnost
Volfartice/
Církevní
organizace

24.

Příjemce/
forma

23.

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021

De minimis

28,70

výměna
střešní krytiny
m2 655,364;
výměna
vikýřových
oken ks 22

300 000,00

10,33

22

NE

NE

160 000,00

NE

Termín realizace
projektu

Táhlo z
helikální
výztuže m
117; Oprava
nátěru m2 160;
Oplechování
střechy z Cu
plechu m2 45

ANO

Horní náměstí
73, 46334
Hrádek nad
Nisou

37,03

1.8.2021 15.11.2021

28.

Rekonstrukce
střechy objektu č.
p. 67 „Azyl“ v
Hrádku nad
Město Hrádek Nisou - II. Etapa/
nad Nisou/ Obec Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky
objektu č. p. 67 v
Hrádku nad Nisou.

185 170,00

15.6.2021 15.12.2021

Děkanská 87,
51101 Turnov

montáž
dřevěného
šindele a latí
m2 122

1.3.2021 - 31.12.2021

Oprava střechy a
sanace trhlin
kostela sv.
Mikuláše v
Turnově/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky.

18,72

46749527

27.

Římskokatolická
farnost
děkanství
Turnov/
Církevní
organizace

300 000,00

49294067

26.

oprava střešní
krytiny kostela sv.
Římskokatolická
Martina v Dolním Děkanská 85,
farnost Bulovka/
Oldříši - II.
46401
Církevní
Etapa/ záchrana a Frýdlant
organizace
obnova nemovité
kulturní památky

obnova
střešního
pláště ks 1;
oprava a
statické
zajištění
střešní nosné
konstrukce ks
1

262854

Záchrana objektu
– nemovité
kulturní památky
– venkovský dům
Kryštofovo
Údolí I. etapa část
E statické
zajištění střešní
nosné konstrukce
a obnova/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky venkovského domu
č.p. 15střešního
pláště

1.3.2021 - 31.12.2021

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Název projektu/
účel projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Příjemce/
forma

25.

Poř. číslo

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021

37,31

185 258,00

46,98

NE

300 000,00 11,99%

ANO

De minimis

69 000,00

náměstí T. G.
Masaryka 1,
470 36 Česká
Lípa

Oprava fasády
m2 1000

1.6.2021 - 15.11.2021

NE
NE

Krytina z
bobrovek m2
105; střešní
latě m2 105;

3.5.2021 - 30.11.2021

Požárníků
120, 47141
Dubá

NE

29,48

Restaurování
sousoší ks 1

23

Termín realizace
projektu

300 000,00

1.5.2021 - 15.11.2021

výměna
střešní krytiny
m2 193;
montáž
laťování m2
193; oprava
vyzdění
komínů m3 4

62012657

28,95

62237977

Město Česká
Lípa/ Obec

Oprava fasády
Kavárny Union/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

255 000,00

260428

31.

Obnova střešního
pláště kostela sv.
Římskokatolická
Václava v Deštné,
farnost Deštná/
III. Etapa/
Církevní
Výměna střešní
organizace
krytiny, výměna
laťování

33.

Restaurování
sousoší Kalvárie v
Horní Branné/
Římskokatolická Památka bude
farnost Horní transferována do
Horní Branná
Branná/
restaurátorské
2, 51236
Církevní
dílny, kde bude
Horní Branná
organizace
proveden
komplexní
restaurátorský
zásah.

32.

30.

Obnova
památkově
chráněné budovy
na objektu
v obci Česká
Lípa/ Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

oprava
historického
zděného
komínu ks 1;
oprava vněj.
omítek V, do
80 % m2
234,7; oprava,
doplnění
štukové
profilace štítu
- letopočet ks
1; dodávka a
montáž
atypický
střešní výlezák
450/600, vč.
povrchové
úpravy ks 1

1.4.2021 15.11.2021

Odstranění
havarijního stavu
historického
hlavního komínu
a obnova fasád
severozápadní a
jihozápadní
strany obytného
stavení
zemědělské
usedlosti v
Chlumu
–
pokračující akce
obnovy/ Celková
obnova obytného
stavení zemědělské
usedlosti v Chlumu

1.4.2021 15.11.2021

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Název projektu/
účel projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Příjemce/
forma

29.

Poř. číslo

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021

Oprava
venkovské
usedlosti
závěrečná etapa severní a západní
str. opr. roubení/
příprava
dřevěného roubení
na sanační a
dezinsekční
ošetření, ochr.
konzervační nátěr,
opravy spár a
jejich nabílení

24

De minimis
NE

Termín realizace
projektu

257 916,00

25,53

čištění a
ochranný
nástřik
roubení a
doplnění
výmazů m2
254; doplnění
konopných
výplní m2 150;
hliněný
podhoz m2
152; výplň
hliněná hrubá
s řezankou m2
220

116 634,00

30,00

ANO

1.5.2021 - 31.8.2022

NE

28,67

3.5.2021 15.11.201

138 808,68

NE

obnova dveří
ve vstupní
hale ks 6

4,53

NE

Fügnerova
1054, 46601
Jablonec nad
Nisou

1.6.2021 - 15.11.2021

obnova oken
ks 47

300 000,00

1.3.2021 - 31.8.2022

48282316

Husova 82,
51301 Semily

210 000,00 29,95%

1.4.2021 - 30.10.2021

N

260771

Revitalizace
sokolovny obnova vnějšího
pláště (vstupní
portál),
dochované
Tělocvičná
podlahy ve
jednota Sokol
vstupní hale a
Jablonec
kamenných
n.Nisou/ zájmový
schodišť, a
spolek
obnova dveří ve
vstupní hale/
Zachování a
postupná obnova
nemovité kulturní
památky

krytina m2
1377

276111

37.
38.

Město Semily/
Obec

Obnova oken a
vstupních dveří
krematoria
Semily/Účelem
projektu je obnova
kulturní památky funkcionalistické
stavby krematoria.

fasáda m2 352

60252260

Obnova střešní
krytiny na radnici
náměstí Míru
Město Nový Bor/ č.p.1, Nový Bor/
1, 47301 Nový
Obec
Zachování a
Bor
obnova nemovité
kulturní památky

36.

Obnova fasády na
kostele
Nanebevzetí
Panny Marie
Nový Bor/ Obnova
Římskokatolická
fasády a
Sloupská 272,
farnost Nový
klempířských prvků 47301 Nový
Bor/ Církevní
z důvodu
Bor
organizace
rehabilitace
kostela v centrální
části památkové
zóny na náměstí
Míru.

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Sídlo/bydliště

34.

Název projektu/
účel projektu

35.

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Poř. číslo

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021

200 000,00

27,11

60253835

obnova
vnitřních
omítek a
výmalby m2
100

300 000,00

49,42

15.6.2021 - 30.9.2021

NE

obnova a
rehabilitace
poloviny
presbytáře
Riedelovy
hrobky ks 1

150 000,00

50,00

1.3.2021 31.12.2021

NE

Město Desná/
Obec

Krkonošská
318, 46861
Desná

25

NE

40.
41.
42.

Brod/ Stabilizace a
záchrana kulturní
památky, zajištění
statiky severní
přízemní části

Restaurování
poloviny
presbytáře
Riedelovy
hrobky/ 7.2.
Obnova nemovité
kulturní památky

De minimis

přezdívání
kamenného
zdiva m3
7,829; základy
pod
obvodovým
zdivem m3
9,786;
vyrovnání
podkladu
vnějších stěn
maltou m2 7,3;
okapový
chodník z
žulových
odseků m2
12,725

NE

29,49

oprava zděné
části přízemí

Lučany nad
Nisou 484,
46871 Lučany
nad Nisou

Termín realizace
projektu

69 600,00

Rekonstrukce
vnějšího pláště
budovy

Restaurování
části vnitřních
omítek kostela
Navštívení Panny
Marie v Lučanech
nad Nisou včetně
Římskokatolická
restaurování
farnost Lučany
původní
nad Nisou/
šablonové
Církevní
výmalby/ Obnova
organizace
původní šablonové
výmalby kostela
restaurátorsky,
prostor na straně
kazatelny a pod
kůrem

1.7.2021 - 30.11.2021

Rekonstrukce
vnějšího pláště
budovy m2
107,6

262307

II. etapa
rekonstrukce
památkového
objektu Desná I.,
Údolní 2, původní
hostinec,

1.5.2021 - 31.12.2021

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Název projektu/
účel projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Příjemce/
forma

39.

Poř. číslo
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46.
47.

De minimis
NE

Termín realizace
projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Dotace v
maximální výši
(Kč)

44 419,00

50,00

48 000,00

49,11

NE

NE

29,79

NE

socha ks 1

134 000,00

NE

Husova 490,
46802
Rychnov u
Jablonce nad
Nisou

1.7.2021 - 31.12.2021

Město Rychnov
u Jablonce nad
Nisou/ Obec

Restaurování
sochy sv. Jana
Nepomuckého v
Rychnově u
Jablonce n/N/
Restaurování
sochy světce včetně
ochrany před
povětrnostními
vlivy.

16,27

30.6.2021 - 15.12.2021

sloup se
sochou Panny
Marie ks 1

65 000,00

30.6.2021 15.12.2021

Sychrov 1,
46344
Sychrov

Oprava štítové
vazby krovu a
Římskokatolická úžlabí střechy
Příchovice 38,
farnost Polubný/ kostela Narození
46848
Církevní
sv. Jana
Kořenov
organizace
Křtitele/Zachování
a obnova nemovité
kulturní památky.

28,59

1.7.2021 27.10.2021

Obec Sychrov/
Obec

Restaurování
sloupu se sochou
Panny Marie ve
Třtí/ Restaurování
památky - Sloupu
se sochou Panny
Marie

Obnova okenic
zvonového patra a
obnova
Římskokatolická
elipsovitých oken Jítrava 98,
farnost Jítrava/
věže na kostele sv. 46353
Církevní
Pankráce v
Rynoltice
organizace
Jitravě/ Zachování
a obnova nemovité
kulturní památky.

300 000,00

3.5.2021 - 30.11.2021

276278
46749179

oprava štítové
vazby ks 2;
oprava úžlabí
ks 2

43.

žaluziová
okna
zvonového
patra ks 8;
elipsovitá
okna ve věži
ks 5

II. etapa
rekonstrukce
venkovského
domu č. p. 11
(udržovací práce)/
Účelem projektu je
obnova a
zachování
kulturních a
Všeň 10,
Obec Všeň/ Obec
historických
51265 Všeň
hodnot objektu,
které přispějí k
celkové
rehabilitaci
kulturní památky
venkovského domu
č. p. 11 v obci
Všeň.

44.

výměna oken
ks 6; položení
nové prkenné
podlahy ve
světnici m2
26,62; nová
hliněná omítka
stěn a stropu
ve světnici m2
153,2;
vyspárování
roubené
obvodové
konstrukce m
169,45; nátěr
bednění
střešního štítu
v kombinaci
krycích barev
tmavě zelené
(prkna) a
lomené bílé
(latě) m2 22,4

60254530

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

263222

Název projektu/
účel projektu

262552

Příjemce/
forma

45.

Poř. číslo
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Volyňská
1190/3a,
100000 Praha
10 - Vršovice

Rekonstrukce
střechy chalupy č.
Demontáž
dožilé krytiny z
asfaltových pásů,
tesařské vysprávky
krovů, oprava a
výměna bednění,
oprava štítů

27

De minimis

Termín realizace
projektu

29,30

fasáda m2
292,5

238 692,82

29,74

plocha střešní
krytiny m2
250

109 400,00

25,35

NE

NE

268 528,00

1.7.2021 - 15.11.2021

dřevěná
mansardová
římsa m 8,5;
zdivo komínů
m3 0,5; krytina
vláknocement
m2 249,7

ANO

Obnova fasády na
domě č. p. 100,
Nový Bor/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

26451557

CITOS ČR
s.r.o./ společnost
s ručením
omezeným

39,65

NE

51.

50.

Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

263 555,60

1.7.2021 - 15.12.2021

49.

Obnova střešní
krytiny,
klempířských
prvků, oprava
komínů, obnova
římsy na domě č.

oprava krovu
(délka hřebene
bm) m 5,3;
nová střešní
krytina m2
95,4;
podokapní
žlaby m 10,6

1.6.2021 30.9.2021

STATICKÉ
ZAJIŠTĚNÍ
OBJEKTU
v
Dřevčicích, obec
Dubá - OBNOVA
STŘECHY,
2.etapa/ Záchrana
nemovité kulturní
památky. V roce
2020 byla s pomocí
dotace LK
provedena 1. etapa
opravy střechy.
Zbylá část je stále
zaplachtována, ale
to stále dostatečně
nebrání
destrukcím, které
se mohou týkat i již
provedených oprav
v nižších
podlažích.

1.5.2021 - 1.11.2021

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Název projektu/
účel projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Příjemce/
forma

48.

Poř. číslo
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Celkem

285 763,90

De minimis

pískovcový
kvádr
27x25x60 ks
166;
restaurování
portálu tmely
ks 1;
zhotovení a
montáž
zastřešení
studny s
rumpálem
kompl 1

28,85

NE

52.

Rekonstrukce
oplocení areálu,
vstupní brány a
navazujících
konstrukcí,
obnovu rumpálu
studny,
restaurování
vnitřního portálu
Venkovského
domu - Stará
pošta v
Zahrádkách u
České Lípy/
Zvýraznění
hodnoty
ojedinělého areálu
KP a její
prezentace jako
solitérní stavby ve
veřejném prostoru,
zabezpečení
objektu i studny
proti devastování
vandaly,
povětrnostními
vlivy a
znehodnocení
proinvestovaných
prostředků,
záchrana
narušeného
portálu

Termín realizace
projektu

Sídlo/bydliště

Rozhodující
IČ/n závazné
ar. výstupy
projektu

1.5.2021 - 31.8.2022

Název projektu/
účel projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Poř. číslo
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10 245 000,00

3. s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch níže uvedeným
subjektům z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení a vyčerpání
alokace programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji:
čís.

Název projektu

Celková
rekonstrukce a
statické zajištění
vnitřních
tesařských
1.
konstrukcí a
obnova střešního
pláště bývalé
sýpky u zámku
Lemberk

Žadatel

Sídlo/bydliště

Právní forma

IČ/datum
narození

Happy Materials s.r.o.

Říčanova
19/753, 169 00
Praha 6 Břevnov

Společnost s
ručením
omezeným

27204821

28

Požadovaná
dotace v Kč

300 000,00
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čís.

2.

3.

Název projektu

Žadatel

Sídlo/bydliště

Odstranění
havarijního
stavu roubení
venkovské
usedlosti ev.č.

Havarijní
oprava
roubeného
stavení Hrubá
Horka 12 z 1.
pol. 19. století,
II. etapa

Obnova fasády,
zděných
vnitřních částí,
podlah,
vnitřních omítek
4. a štuků, opatření
proti vlhkosti u
klasicistního
domu Cvikovská

5.

Obnova střešní
krytiny včetně
klempířských
prvků na domě

Oprava světnice
chalupy venkovská
6. usedlost
Nová Ves nad
Popelkou - 1.
etapa

7.

III. etapa
rekonstrukce
podstávkového
domu Víska ,

Oprava
zastavení č. 2, 5,
6, 7, 8, 9 a 13
křížové cesty na
8.
horu Tábor,
Lomnice nad
Popelkou - 1.
etapa

Město Lomnice nad
Popelkou

Husovo
náměstí 6, 512
51 Lomnice
nad Popelkou

29

Právní forma

IČ/datum
narození

Požadovaná
dotace v Kč

Nepodnikající
fyzická osoba

214 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

112 977,00

Nepodnikající
fyzická osoba

300 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

300 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

206 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

300 000,00

Obec, městská
část hlavního
města Prahy

00275905

72 132,16

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021

Žadatel

Sídlo/bydliště

Právní forma

IČ/datum
narození

Obnova
venkovních
fasád kostela
9.
Narození Panny
Marie v Dubnici
- VI. etapa

Římskokatolická
farnost Dubnice

Nádražní 106,
471 24 Mimoň

Církevní
organizace

63778491

245 222,00

Kostel sv. Jiří v
Dobranově oprava fasády 7. etapa

Římskokatolická
farnost Dobranov

Hrnčířská
721/44, 470 01
Česká Lípa

Církevní
organizace

62237811

220 000,00

Oprava střešní
krytiny kaple u
11. kostela sv. Petra
a Pavla v
Mimoni.

Římskokatolická
farnost Mimoň

Nádražní 106,
471 24 Mimoň

Církevní
organizace

49864041

125 809,00

čís.

10.

Název projektu

Požadovaná
dotace v Kč

Obnova roubení
podstávkového
domu - I. etapa

Nepodnikající
fyzická osoba

230 000,00

Dům
Horní Branné 13. oprava střechy,
komínů a
související práce

Nepodnikající
fyzická osoba

150 000,00

12.

Obnova oken
kostela sv.
Václava v
Harrachově - I.
etapa

Římskokatolická
farnost Harrachov

Harrachov 213,
512 46
Harrachov

Církevní
organizace

49295896

130 000,00

Oprava sochy sv.
Jana
15.
Nepomuckého v
obci Bělá

OBEC BĚLÁ

Bělá 142, 514
01 Bělá

Obec, městská
část hlavního
města Prahy

00275603

94 556,00

Obnova
nemovité
kulturní
16.
památky - fara v
Křížlicích čp. 77,
II. etapa

Farní sbor
Českobratrské církve
evangelické v
Křížlicích

Křížlice 127,
514 01 Jestřabí
v Krkonoších

Církevní
organizace

45598665

229 000,00

Obnova střechy
fary v Železném
17.
Brodě - Fr.
Balatky č. p. 132

Římskokatolická
farnost děkanství
Železný Brod

Františka
Balatky 132,
468 22 Železný
Brod

Církevní
organizace

43256848

240 000,00

14.

30
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Název projektu

Žadatel

Sídlo/bydliště

Právní forma

IČ/datum
narození

18.

Oprava altánu zimní zahrady

FARNÍ SBOR
ČESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE
EVANGELICKÉ
NOVÉ MĚSTO POD
SMRKEM

Blahoslavova
325, 463 65
Nové Město
pod Smrkem

Církevní
organizace

44224061

19.

Areál domu č. p.
17 Stanový

Nepodnikající
fyzická osoba

300 000,00

Obnova
kovaných mříží
a izolace
základového
20.
zdiva secesní vily

Nepodnikající
fyzická osoba

300 000,00

Dílčí oprava
kostela sv.
Jakuba Většího
v Košťálově
2021

Obec, městská
část hlavního
města Prahy

55 000,00

Dokončení
obnovy vnějšího
22. pláště Beranova
hostince v
Trávníčku

Nepodnikající
fyzická osoba

179 000,00

čís.

Požadovaná
dotace v Kč

135 789,00

Jablonec nad
Nisou

21.

Obnova vnější
fasády a sanace
trhlin zdiva
23.
kostela
Nejsvětější
Trojice ve Bzí -I.
etapa

Římskokatolická
farnost Bzí

Františka
Balatky 132,
468 22 Železný
Brod

Církevní
organizace

60252481

220 000,00

tečky čp.
Celková
obnova objektu I. etapa (oprava
24.
obvodového
roubení obytné
světnice v
severovýchodní
části 1. NP)

Nepodnikající
fyzická osoba

296 000,00

Chalupa
Bělá

Nepodnikající
fyzická osoba

40 000,00

25.

31
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čís.

Název projektu

Výměna
vchodových
dveří a oprava
26. venkovní omítky

Žadatel

Sídlo/bydliště

L

Právní forma

IČ/datum
narození

Požadovaná
dotace v Kč

Nepodnikající
fyzická osoba

50 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

58 956,00

Nepodnikající
fyzická osoba

60 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

285 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

150 567,00

Nepodnikající
fyzická osoba

129 685,50

Zvědavá ulička,
Jilemnice

Obnova podlah a
okenních výplní
27.
Železný
Brod

28.

Restaurování
schodiště a
obnova
vstupních dveří
na domě č. p.
Nový Bor

29.

Obnova
hliněných
vymazávek
roubení, nátěry
dřevěných
konstrukcí a
obnova povalů
sýpky v
Blíževedlech

M

Rekonstrukce
hospodářského
30. stavení (stodoly)
Rynoltice č. p.
Rynoltice

31.

Revitalizace
stávající střešní
krytiny na
objektu
obec Tuhaň

Oprava severní
fasády + oprava
32.
stěnového
pískovcového
soklu

Římskokatolická
farnost - děkanství
Jilemnice

Komenského 3,
51401
Jilemnice

Církevní
organizace

15045790

143 500,00

5 873 193,66

Celkem

4. se zařazením následujících projektů, které splnily podmínky programu 7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji, avšak nemohly být podpořeny z důvodu vyčerpání
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300 000,00

obnova střechy m2
17; obnova dveří
ks 1; opravy zdiva
m2 8, obnova
zárubně ks 1

68,98

68 000,00

NE

obnova roubení
světnice a
světničky včetně
vnějších stěn z
pálených cihel m2
73; nosné
konstrukce sklepa
m3 16,8; podlahy
m2 6; okna ks 11

23,40

300 000,00

f

Mariánská
zahrada - oprava
podstávkového
domu v obci
Dolní Oldřiš muzeum bylin/
Zachování
historické
hodnoty a
obyvatelnosti dle
zpracovaného
SHP. Dům
kombinuje trvalé
bydlení a využití
pro širší veřejnost
(muzeum bylin).
Je součástí
komplexu budov pekárny s
chlebovou pecí a
historické sušárny
bylin.

33

NE

NE

De minimis

57,66

NE

Janatův mlýn –
obnova střechy,
oprava stěn a
dveří mléčnice/

oprava krytiny m2
76,72

Termín realizace
projektu

Liberecká
76, 46334
Hrádek nad
Nisou

98 910,55

1.3. 2021 - 31. 8. 2022

Římskokatolická
farnost
Hrádek nad
Nisou/
Církevní
organizace

70,00

1.5.2021 - 30.11.2021

2.

Oprava věže
kostela sv.
Bartoloměje,
Hrádek nad
Nisou: I. etapa kříž a báň/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

oprava omítek m2
15; tesařské
konstrukce m 28,1

1.5.2021 - 15.11.2021

Horní
Řasnice
230, 46401
Horní
Řasnice

Dotace
v maximální
výši (Kč)

1.3.2021 - 15.11.2021

Obec Horní
Řasnice/
Obec

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

Podíl dotace
z celkových způsob.
výdajů (%)

1.

Oprava části
stropu kostela,
Horní Řasnice/
Oprava nemovité
památky Kostel
Neposkvrněného
početí Panny
Marie v Horní
Řasnici

IČ/nar.

Sídlo/
bydliště

672041

Příjemce/
forma

46745581

Název projektu/
účel projektu

4.

č.

3.

finančního objemu určeného pro vyhlášení programu, do zásobníku projektů v pořadí dle
výše bodového ohodnocení ze souhrnného seznamu projektů a s poskytnutím finanční
podpory projektům v zásobníku projektů maximálně do výše alokace programu:

Oprava střešní
krytiny a
hřebenu střechy
a restaurování
vchodových
dveří na faře/
Záchrana a
obnova kulturní
památky - bývalé
fary ve Velenicích

opravarestaurování
vchodových dveří
ks 2; oprava
vnitřních omítek
m2 135; opravy
břidlicové střechy
m2 168; výměna
dřevěných
poškozených
šindelů m2 17;
oprava vnějších
omítek m2 54

28,41

300 000,00

1.4.2021 - 19.11.2021

NE

Rekonstrukce
střechy obytné
budovy
Wohlmannova
statku/ Účelem
projektu je
kompletně obnovit
střechu obytné
budovy W. statku.
Budova je zatím
neobyvatelná
vlivem
havarijního stavu
střechy. Přízemí
budovy je
obnoveno v
původních rysech
z let 1933 a slouží
jako sídlo
spolkové činnosti
pro veřejnost.

výměna střešního
pláště m2 230;
oprava komínu ks
3; výměna
střešního výlezu ks
1; obnova
komínové lávky ks
1

35,17

300 000,00

1.3.2021 - 31.12.2021

NE
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NE

135 000,00

Odvodnění a
odvlhčení
konstrukcí,
vytvoření
drenážního
systému a
konstrukcí podlah
ve východní části
objektu

10.5.2021 - 15.11.2021

29,59

6.

Pokračující
oprava bývalého
hostince „ U
Ryšánků“ v
Kamenickém

5.

Vyrovnání
povrchu zdiva
maltou tl.do 3 cm,
ve výkopku
trassvápennou
maltou m2 15,76;
montáž dlažby z
kamene (žulové
kostky 8/10) do
lože, vytvoření
žlabu m2 15,2872;
izolační systém
Guttadrytek H15,
odvětrávací
lavičky (iglů) m2
37,23

7.
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141 207,00

výměna střešní
krytiny m2 170

69,71

216 000,00

obnova fasády m2
165

38,06

163 000,00

1.4.2021 - 31.12.2021

NE

přeskládání
stávající mozaiky
m2 456, obruba z
ocelových pásů m
125

32,57

300 000,00

1.3.2021 - 31.8.2021

NE

10.

Oprava fasády
kostela sv.
Mikuláše v
Lomnici nad
Popelkou/
Zachování a
obnova kulturní
památky kostela
sv. Mikuláše v
Lomnici nad
Popelkou

Římskokatol
ická farnost
Lomnice nad
Popelkou/
Církevní
organizace

Jeronýmov
a 142, 512
51
Lomnice
nad
Popelkou

Úprava okolí
Pomníku
Svárovské
stávky/ Záměrem
Města Velké
Hamry je
dokončit
kompletní opravu
jak samotného
pomníku
Svárovské stávky,
tak i jeho okolí,
které je součástí
této kulturní
památky

Město Velké
Hamry/
Obec

Velké
Hamry
362, 468
45 Velké
Hamry

35

NE

12.7.2021 - 30.9.2021

Jablonné v
Podještědí/ pro
program 7.2:
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

11.

9.

Rekonstrukce
střešního pláště
na objektu

NE

70,00

1.6.2021 - 15.12.2021

obnova roubení m2
4; úprava terénu za
domem m2 20;
demontáž a
oprava podlah m2
11; oprava omítek
m2 8; demontáž
podlah a stropů
chlév m2 48

15045498

Mikoláškův
vodní mlýn udržovací práce
- oprava
roubení,
spárování,
demontáž
podlahy a
stropu, omítek a
související práce/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

262595

8.
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300 000,00

Rekonstrukce
roubené chalupy
- venkovská
usedlost č.p.6/
Obnova
památkově
chráněné
nemovitsoti do
původního stavu

doplnění obvod.
roubení m 133,52;
demontáž vchod.
dveří ks 1; osekání
pískovcových
kvádrů v dveřním
otvoru ks 1;
demontáž
pozednic. krokví a
vaznic m 108

46,49

300 000,00

Celkem

ANO

34,92

NE

dřevo dub m3 1,15;
práce klempířské,
pokrývačské m2
174; dřevo modřín
m2 35; sklo ks 11

NE

13.

Obnova chalupy
Rynoltice/Venko
vský dům /
obnova chalupy/
Venkovský dům

1.3.2021 - 31.12.201

298 644,17

Horní
393/27,
251 01
Říčany Radošovic
e

314.3.2021 31.12.2021

50

GARNI
CENTER
PRAGUE
s.r.o./
Společnost s
ručením
omezeným

1.3.2021 - 31.12.2021

replika stávajících
ocelových
dvoukřídlích dveří
s nerezovým
obložením ks 1;
dlažba
velkoformátová
keramická slinutá
m2 27,6; rohož
vstupní provedení
hliník extra 27 mm
m2 2

27387445

12.

Obnova vstupů
do obchodní
zóny a stříšek
nad obchodní
zónou a nad
hotelovou částí
Hotelu Cristal/
Obnova kulturí
památky Hotelu
Cristal v
Železném Brodě

14.
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3 220 761,72

5. s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, z programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, níže
uvedeným subjektům z důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu:
čís.

1.

Název projektu

Žadatel

Sídlo/ Bydliště

Adaptace prostor v
zájezdním hostinci v
Arnoštově č. ÚSKP

Restaurování Křížku
v Kněžičkách na
p.p.č.1326 v k.ú.
2.
Lvová a obci
Jablonné v
Podještědí

IČ/nar.

Důvod
administrativního
nesouladu žádosti

Z důvodu žádosti o
100 % dotace

Jablonné v
Podještědí

Náměstí Míru
22, 471 25
Jablonné v
Podještědí
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Podána žádost o
dotaci na objekt,
který není kulturní
památkou ve smyslu
260576 zákona č. 20/1987
Sb., o státní
památkové péči, ve
znění pozdějších
změn a doplnění.

Žádost o
dotaci ve
výši

293 656,00

40 822,00
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3.

Oprava střechy
kostela sv. Jana
Křtitele v
Nudvojovicích

4.

Rekonstrukce
hřbitovní kaple
kostela Nejsvětější
Trojice v
Jindřichovicích pod
Smrkem

Restaurování sochy
sv. Jana
5.
Nepomuckého v ulici
Petra Bezruče

Římskokatolická
farnost –
děkanství Turnov

Děkanská 87,
511 01 Turnov

Jindřichovice
Obec
pod Smrkem
Jindřichovice pod 245, 463 66
Smrkem
Jindřichovice
pod Smrkem

Obec Kravaře

Podány dvě žádosti
na dvě kulturní
památky jedním a
49294067 tímtéž žadatelem –
jedna žádost
automaticky
vyřazena.

55 000,00

Žádost (fyzická)
podána po ukončení
672025
příjmu žádostí dne
20. 4. 2021

300 000,00

Žádost (fyzická)
podána po ukončení
příjmu žádostí dne
21. 4. 2021

150 000,00

839 478,00

Celkem

6. se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, která bude uzavřena s výše uvedenými
příjemci dotace
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

7. Rozhodnutí o poskytnutí účelových individuálních dotací z kapitoly 917 07 –
Transfery v oblasti památkové péče
1. Římskokatolická farnost Raspenava podala řádnou individuální žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch.
Elektronicky prostřednictvím modulu VFP byla žádost podána dne 16. dubna 2021,
v písemné podobě včetně doplňujících příloh byla odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu doručena dne 22. dubna 2021. Rozpočet projektu „Výměna krytiny
a oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Raspenavě“ na období 2021 činí
celkem 1.345.345,76 Kč vč. DPH. Dotace Libereckého kraje tak bude činit 48,31 %
z celkových výdajů projektu.
2. Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police podala řádnou individuální žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče
a cestovní ruch. Elektronicky prostřednictvím modulu VFP byla žádost podána dne 7. května
2021, v písemné podobě včetně doplňujících příloh byla odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu doručena dne 10. května 2021. Rozpčet projektu „Obnova areálu poutního
kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici II. etapa“ činí celkem 12.698.768,34,- Kč
vč. DPH. Dotace Libereckého kraje tak bude činit 5,51 % z celkových výdajů projektu.
3. Náboženská obec Církve československé husitské v České Lípě podala řádnou individuální
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková
péče a cestovní ruch. Elektronicky prostřednictvím modulu VFP byla žádost podána dne 28.
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dubna 2021, v písemné podobě včetně doplňujících příloh byla odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu doručena dne 30. dubna 2021. Rozpočet projektu „Oprava krovu a
stropu kostela Mistra Jana Husa v České Lípě“ na rok 2021 činí celkem 2.202.861,80 Kč.
Dotace Libereckého kraje bude činit 29,51 % z celkových výdajů projektu.
4. Římskokatolická farnost – děkanství Semily podala řádnou individuální žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní
ruch. Elektronicky prostřednictvím modulu VFP byla žádost podána dne 26. dubna 2021,
v písemné podobě včetně doplňujících příloh byla odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu doručena také dne 26. dubna 2021. Rozpčet projektu „Výměna střešní
krytiny kostela sv. Petra a Pavla v Semilech“ činí celkem – 1.212.454,- Kč vč. DPH. Dotace
Libereckého kraje tak bude činit 41,24 % z celkových výdajů projektu.
usnesení č. 5/21/VKPPCR/39
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1) s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši
650.000,- níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název příjemce/právní forma

Římskokatolická farnost Raspenava/církve a náboženské
společnosti

IČ

46748466

Sídlo

Fučíkova 637, 463 61 Raspenava

Název projektu:

Výměna krytiny a oprava střechy kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Raspenavě

Účel projektu:

Záchrana a obnova nemovité kulturní památky

Rozhodující závazné výstupy
projektu:

Montáž dřevěných latí pod krytinu 310 m2
Montáž pálené krytiny 310 m2

Dotace ve výši v Kč:

650.000,-

Podíl dotace z celkových způsob.
48,31 %
výdajů (%)
Termín realizace:

1. 6. 2021 – 30. 11. 2021

De minimis:

NE

2) s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 700.000,níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název příjemce/ právní forma:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police/ církve a
náboženské společnosti

IČ:

48282553

Sídlo:

Křižíkova 49, 471 06 Horní Police

Název projektu:

Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v
Horní Polici II. etapa
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Účel projektu:

Projekt navazuje na ukončenou I. etapu obnovy areálu a to
obnovou ambitů lemujících areál. Projekt řeší havarijní stav
objektu zapsaného na seznamu národních kulturních památek a
jeho zpřístupnění.

Rozhodující závazné výstupy
projektu:

Hlavice pilastru 8 ks
Hlavice pilastru s figurálním motivem 12 ks
Zlacený medailon světce 4 ks
Medailon s dušičkami 4 ks
Dveře dvoukřídlé 3 ks

Podíl dotace z celkových způsob.
5,51 %
výdajů (%)
Dotace ve výši v Kč:

700.000,-

Termín realizace:

1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

De minimis:

NE

3) s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 650.000,níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název příjemce/právní forma

Náboženská obec Církve československé husitské v České
Lípě/církve a náboženské společnosti

IČ

63778459

Sídlo

Roháče z Dubé 496/16, 470 01 Česká Lípa

Název projektu:

Oprava krovu a stropu kostela Mistra Jana Husa v České
Lípě

Účel projektu:

Zabezpečení havarijního stavu stropu a střešní konstrukce
Mistra Jana Husa v české Lípě

Rozhodující závazné výstupy
projektu:

Oprava stropu kostela 141 m2

Dotace ve výši v Kč:

650.000,-

Podíl dotace z celkových způsob.
29,51 %
výdajů (%)
Termín realizace:

1. 4. 2021 – 30. 1. 2022

De minimis:

NE

4) s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 500.000,níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název příjemce/právní forma

Římskokatolická farnost – děkanství Semily/církve a náboženské
společnosti

IČ

15045463

Sídlo

Komenského náměstí 125, 513 01 Semily

Název projektu:

Výměna střešní krytiny kostela sv. Petra a Pavla v Semilech

Účel projektu:

Obnova kulturní památky, zajištění funkčnosti střechy a
zajištění její dlouhodobé životnosti.
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Rozhodující závazné výstupy
projektu:

Plocha střechy Cu drážková krytina 222 m2
Nástřešní žlab 27,2 m
Střešní výlezy 3 ks

Dotace ve výši v Kč:

500.000,-

Podíl dotace z celkových způsob.
výdajů (%)

41,24 %

Termín realizace:

1. 9. 2021 – 30.11.2021

De minimis:

NE

5) se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 07, oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci,
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

8. Převod majetku na město Smržovka
Orgánům kraje je předkládáno schválení převodu majetku na město Smržovka, konkrétně níže
specifikovaných herních prvků dětského hřiště, které tvoří odpočinkové místo v katastru obce.
Odpočinkové místo bylo v roce 2013 vybudováno v rámci projektu „Severní Hřebenovka“,,
česko-saská část, registrační číslo projektu 10005775. Převody do majetku obcí jsou plánovány
od začátku projektu, a to po ukončení udržitelnosti projektu. Což se již stalo, proto převodu
v tomto ohledu není bráněno.
usnesení č. 5/21/VKPPCR/40
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s poskytnutím níže uvedeného věcného daru městu Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600,
468 51 Smržovka, IČO: 00262579:
Odpočinkové místo - Smržovka - projekt
Hřebenovka
2 věže se skluzavkou, dvojtyč, tyč a žebřík
spojené přechodovým mostem, čtyřstěna na
lezení, žebřina s hrazdou, a dále dvě sezení se
stolem, dva dřevěné stojany na kola, ohniště
Celkem

Pořizovací cena
(v Kč)
1.009.723,95

Rok
pořízení
2013

Identifikační kód
KULBH000HM2M

1.009.723,95

a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
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9. Převod majetku na obec Rádlo
Orgánům kraje je předkládáno schválení převodu majetku na obec Rádlo, konkrétně níže
specifikovaných herních prvků dětského hřiště, které tvoří odpočinkové místo v katastru obce.
Odpočinkové místo bylo v roce 2013 vybudováno v rámci projektu „Severní Hřebenovka“,,
česko-saská část, registrační číslo projektu 10005775. Převody do majetku obcí jsou plánovány
od začátku projektu, a to po ukončení udržitelnosti projektu. Což se již stalo, proto převodu
v tomto ohledu není bráněno.
usnesení č. 5/21/VKPPCR/41
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s poskytnutím níže uvedeného věcného daru obci Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČO:
00262544:
Odpočinkové místo - Rádlo - projekt
Hřebenovka
2 věže se skluzavkou, dvojtyč, tyč a žebřík
spojené přechodovým mostem, čtyřstěna na
lezení, žebřina s hrazdou, a dále dvě sezení se
stolem, dva dřevěné stojany na kola, ohniště
Celkem

Pořizovací cena
(v Kč)
1.000.512,32

Rok
pořízení
2013

Identifikační kód
KULBH000HMR5

1.000.512,32

a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

10. Poskytnutí finančního daru Městu Dubá za vítězství v Programu regenerace
městských památkových zón v Libereckém kraji z kapitoly 917 07 – Transfery
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen
program regenerace) je dotačním titulem Ministerstva kultury České republiky určeným k
obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst.
Čerpat finanční prostředky z programu regenerace mohou jen města, která mají zpracován
vlastní program regenerace (dále jen projektový dokument) a na obnovách památek se podílejí
finančně spolu s vlastníkem. Projektový dokument mapuje zónu, zohledňuje při plánu obnov
specifika dané oblasti, ale zaměřuje se i na širší vazby v prostředí. V pracovních komisích
programu regenerace některých měst jsou činní i zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
usnesení č. 5/21/VKPPCR/42
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s poskytnutím finančního daru ve výši 100.000 Kč Městu Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí
138/1, 471 41 Dubá, IČ: 00260479, za vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší přípravu

41

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021

a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón za rok 2020,
souhlasí
s darovací smlouvou č. OLP/1378/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Dubá,
se sídlem Masarykovo náměstí 138/1, 471 41 Dubá, IČ: 00260479, o poskytnutí finančního
daru ve výši 100.000 Kč,
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

11. Rozpočtové opatření č. 142/21 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu LK – záštity s finanční podporou
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a
v souladu se Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu Libereckého kraje na
základě obdržených žádostí o finanční podporu z rozpočtu Libereckého kraje odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
usnesení č. 5/21/VKPPCR/43
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 142/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na
řešení naléhavých potřeb v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“ v
celkové výši 10.000 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce
07806400000 s názvem „Oslava 630 let Krompachu“ v celkové výši 10.000 Kč, bez
dopadu na celkový objem kapitoly,
souhlasí
se smlouvou č. OLP/1331/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která se uzavře s výše uvedenými podpořenými žadateli
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

12. Aktuální informace z činnosti resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Pan René Brož informoval o vytvoření seznamu projektových záměrů odboru kultury pro
období 2021–2027. Došlo ke specifikaci priorit. Konečná verze byla zaslána členům výborů.
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Největší priority jsou v obnově parku Severočeského muzea, v opravě střešní krytiny Oblastní
galerie Liberec a Krajské vědecké knihovny v Liberci. Dále pak je to rekonstrukce budovy č.p.
72 Muzea Českého ráje v Turnově a rekonstrukce trojdomí v České Lípě s tím, že by byla dobrá
spolupráce i s Městem Česká Lípa na revitalizaci předprostoru dměrem k vodnímu hradu.
Paní náměstkyně Vinklátová informovala o tom, že v rámci vytvoření projektových záměrů,
požádala pana Zbyňka Miklíka, ekonomického náměstka, aby vytvořil přehled disponibilních
prostředků jednotlivých příspěvkových organizací napříč resorty.
Pan Martin Brož informoval, že Město Česká Lípa se rádo do spolupráce zapojí, nejen úpravou
prostranství. Kontaktuje se s panem ředitelem Vitáčkem a dále následně i se zástupci kraje
ohledně možnosti využití některých prostor v České Lípě jako náhradního depozitáře věcí
muzea.
Odbor kultury dále spolupracuje na vytvoření zřizovacích listin nových příspěvkových
organizací ZOO a Botanická zahrada.
Jsou svolány komise pro všechny příspěvkové organizace. Informace o jednáních jednotlivých
komisí poskytnou pan René Brož (Severočeské muzeum v Liberci a Krajská vědecká knihovna
v Liberci) a pan Martin Féna (Oblastní galerie Liberec, Vlastivědné muzeum a galerie v České
Lípě a Muzeum Českého ráje v Turnově).
13. Různé
Členové výboru byli informování o možnosti účasti na hodnocení dotačního programu 7.10
Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání 2021, které se uskuteční dne 1.
6. 2021 od 9:00 v budově Krajského úřadu v Liberci.
Členům výboru budou zaslány termíny jednání výboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu na další pololetí. Začátek by měl být vždy od 15:00
23. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11., 13. 12.
Bylo navrženo, aby se další jednání výboru plánované na 15. 6. od 15:00 uskutečnilo v Oblastní
galerii v Liberci.
14. Závěr
Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Martin Brož
člen výboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje

……………………………….
Ing. Petr Beitl
předseda výboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 19. 5. 2021
Zapsala: Ivana Maršálková, tajemník výboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstva Libereckého kraje
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