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Zápis č. 3 ze zasedání Výboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 21. 3. 2022
Přítomno:

12 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

Ondřej Víteček

Hosté:

Ing. Květa Vinklátová, PhDr. Mgr. René Brož

Ověřovatelé:

Martin Brož

1. Zahájení
Jednání zasedání 3. výboru kultury památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva
Libereckého kraje v roce 2022 zahájil Mgr. Daniel David.
usnesení č. 3/22/VKPPCR/13
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
volí
ověřovatele zápisu
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 3/22/VKPPCR/07
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
schvaluje
program 3. řádného zasedání konaného dne 21. 3. 2022
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 14. 2. 2022 byla
prezentována na zasedání zastupitelstva kraje 22. 2. 2022, s tím, že ke všem projednávaným
bodům zastupitelstvo přijalo doporučující usnesení. Členové VKPPCR vzali toto na vědomí.
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3. ZR-RO č. 49/22 úprava v kapitole 926 07 – Dotační fond a vyhlášení dotačního
programu 7.3 Stavebně historický průzkum
Předmětem předkládaného materiálu je změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 49/22
a předložení podmínek a vyhlášení dotačního Programu 7.3 Stavebně historický průzkum.
usnesení č. 3/22/VKPPCR/15
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 49/22 kterým se upravují výdaje v kapitole
926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to tak že:
a) se snižují nespecifikované rezervy programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji,
v celkové výši 201.700, -,
b) se snižuje specifický ukazatel 7030017 ŘKF Vítkov u Chrastavy – SHP kostel Horní
Vítkov v celkové výši 48.300, -,
c) a současně se navyšují nespecifikované rezervy 7.3 Stavebně historický průzkum
v celkové výši 250.000, -, bez vlivu na celkový objem rozpočtu LK.
2. s podmínkami a vyhlášením programu v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok
2022, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, oblast podpory 7. Kultura,
památková péče a cestovní ruch, program 7.3 Stavebně historický průzkum
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
250.000, -.
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

4. Poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti kultury
v režimu blokové výjimky – úprava vzorových smluv a uzavření dodatků
Předmětem předkládaného materiálu je změna podmínek vyúčtování dotací na projekty
v oblasti kultury poskytnuté v režimu blokové výjimky. Tato změna se bude dotýkat jak
budoucích příjemců, se kterými budou uzavírány smlouvy v oblasti kultury v režimu blokové
výjimky od roku 2022, tak i smluv již uzavřených, ke kterým bude uzavřen dodatek č. 1 s níže
uvedenými změnami.
usnesení č. 3/22/VKPPCR/16
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1. s novým zněním vzorových smluv v oblasti kultury, a to: Smlouvy o poskytnutí dotace
v režimu blokové výjimky – investiční, Smlouvy o poskytnutí dotace v režimu blokové
výjimky – neinvestiční, Smlouvy o poskytnutí dotace v režimu blokové výjimky –
neinvestiční víceleté, které budou uzavírány s budoucími příjemci od roku 2022,
2. se vzorovým dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace v režimu blokové výjimky
v oblasti kultury, jejímž předmětem je změna v rozsahu a způsobu vyúčtování projektu, a
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který bude uzavřen mezi Libereckým krajem a těmito příjemci:
a) Obcí Křižany, se sídlem Křižany 340, 463 53 Křižany, IČO: 00262943 na projekt
„Dixieland v Křižanech“, č. OLP/3583/2020,
b) AB Studio“, se sídlem Velvarská 1649/13, 160 00 Praha 6, IČO: 22905499 na
projekt „Letní jazzová dílna Karla Velebného“, č. OLP/3704/2020,
c) Kino Varšava z.s., se sídlem Frýdlantská 285/16, 460 01 Liberec 1, IČO: 22609768
na projekt „Nisa film festival“, č. OLP/3792/2020,
d) Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, se sídlem U Muzea 4, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO: 00079481 na projekt „Mezinárodní trienále skla a
bižuterie – ročník 2020, 2023 a 2026“, č. OLP/3827/2020,
e) Yashica Events a.s., se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČO: 07306041
na projekt „LétoFest Liberec“, č. OLP/3949/2020,
f) Progres, z.s., se sídlem Norská 2574, 470 06 Česká Lípa, IČO: 70869758 na projekt
„Festival Všudybud“, č. OLP/3980/2020,
g) Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6,
101 00 Praha 10 – Vinohrady, IČO: 22813861 na projekt „ANIFILM, Mezinárodní
festival animovaných filmů, Liberec“, č. OLP/132/2021,
h) Kultura, z.s., se sídlem Hrdinů 514/28, 460 01 Liberec, IČO: 05120446 na projekt
„Majáles Liberec 2021–2023“, č. OLP/1120/2021,
i) Bohemorum, s.r.o., se sídlem Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 28689810
na projekt „MHF Lípa Musica“, č. OLP/3245/2021
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

5. Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje 2022 – oblast
cestovního ruchu – podpora Klubu českých turistů a oprava Palackého stezky
Orgánům kraje je předkládáno ke schválení poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
Libereckého kraje na podporu činnosti Klubu českých turistů a Opravu Palackého stezky, fáze
II.
usnesení č. 3/22/VKPPCR/17
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
a) s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuálních
žádostí v úhrnném objemu 600.000 Kč těmto příjemcům v tomto rozsahu:
Název
žadatele/
právní statut

KČT,
Liberecká
oblast/ pobočný
spolek

Výstupy parametrů
projektu

IČO

Adresa

Název projektu

71177884

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

Podpora značení a
údržby značených
turistických tras
v Libereckém
kraji
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Obnova značení na
turistických
značených trasách –
900 km
Údržba
těžkých
orientačních prvků –
70 ks

Výše
dotace v
Kč

Termín
realizace

De
minimis

350.000

1.1 – 31.
12. 2022

ano
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Výměna tabulek a
směrovek – 250 ks

Cortuum s.r.o.

27406202

Trojská 358,
17100 Praha
7 - Troja

Oprava Palackého
stezky
v úseku
Navarov Rusalka
– ústí Černého
potoka II.

Montáž zábradlí
Montáž můstků 1 a 2

250.000

25. 4. 2022
– 30. 9.
2022

ano

b) se smlouvou č. OLP/538/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Klubem českých turistů,
Liberecká oblast
c) se smlouvou č. OLP/539/2022 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a společností Cortuum, s.r.o.
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

6. Poskytnutí finančního daru Městu Lomnice nad Popelkou 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. Členy pracovních komisí
programu regenerace některých měst jsou i zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
usnesení č. 3/22/VKPPCR/18
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000, - Městu Lomnice nad Popelkou, se sídlem
Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 00275905, za vítězství v krajském kole
soutěže o Cenu za přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón za rok 2021,
souhlasí
s darovací smlouvou č. OLP/309/2022 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Lomnice
nad Popelkou o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000, -,
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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7. RO č. 60/22 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí účelové
dotace – 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 členům rady kraje předkládá:
1) Rozpočtové opatření č. 60/22, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917
07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši
15.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje.
2) Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace žadateli uvedenému v přiložené
tabulce, ve výši 15.000 Kč.
3) Smlouvu č. OLP/261/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a podpořeným žadatelem,
usnesení č. 3/22/VKPPCR/19
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 60/22, 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 15.000 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
7806930000 s názvem „Koncert ku příležitosti oslav J. A. Komenského“ v celkové výši
15.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a do této výše:
žadatel
Zpěvem společně –
z.s.

IČO/datum sídlem/trvale
nar.
bytem
08152764

název akce

Gorkého 591/24, Koncert ku
460 01 Liberec I – příležitosti
Staré Město
oslav J. A.
Komenského

Název
návrh fin.
předpokládaný
parametru
částky
termín konání
zaštiťujícího
akce
radního
29. 3. 2022
15 000 Kč Doba konání
akce

Hodnota
parametru

1 den

souhlasí
se smlouvou č. OLP/261/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Zpěvem společně, z.s. se sídlem
Gorkého 591/24, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČ 08152764 na projekt „Koncert ku
příležitosti oslav J. A. Komenského“
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
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Diskuse:
Proběhla diskuse na téma, zda by žadatelé o záštitu neměli spíše své žádosti dávat do dotačních
fondů než žádat o záštity. O záštitu většinou žádají ti, co chtějí menší částku, než je ve
skutečnosti nabízena v dotačním fondu, případně v dotačním fondu neuspějí. Pokud by se dala
specifikovat definice, kdo může žádat jen o záštitu, tak by se pak museli žadatelé řídit tímto
návrhem a museli by nejdříve žádat v dotačním programu. Jelikož, ale nelze žádost o záštitu
detailněji specifikovat, mají žadatelé na výběr.
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

Před hlasováním přišel pan Milan Sas

8. RO č. 67/22 - kapitola 917 07 - poskytnutí dotací v programu Podpora postupových
soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2022
Orgánům kraje se předkládá k projednání rozpočtové opatření č. 67/22, kterým dochází k
úpravě specifických ukazatelů v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, v celkové výši 600.000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou vyčleněny ve
schváleném rozpočtu na r. 2022 pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací jednotlivým
příjemcům v rámci nespecifikované rezervy programu „Podpora postupových soutěží
neprofesionálních uměleckých aktivit“.
usnesení č. 3/22/VKPPCR/20
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 67/22, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora postupových
soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit“, v celkové výši 600.000 Kč a současně se
navyšují výdaje, zavádí se nové specifické ukazatele v kapitole 917 07 – Transfery, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v úhrnném objemu 600.000, bez dopadu na
celkový objem kapitoly,

č.

1.

Příjemce/
forma

Divadelní
spolek J. K.
Tyl Josefův
Důl
spolek

Název projektu/
účel projektu

Sídlo/
bydliště

IČ/
nar.

Josefodolské divadelní jaro
2022
Krajská postupová přehlídka
venkovských divadelních
souborů „Josefodolské
divadelní jaro“ je postupová
přehlídka venkovských
divadelních souborů na
Národní přehlídku do
Vysokého n. J., Krakonošův

Josefův Důl
100, 46844
Josefův Důl

60254173
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Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

* doba trvání
akce – 3 dny

Výše
dotace v
Kč

Termín
realizace
projektu

18.000 Kč

3. 1. – 30.
12. 2022

De minimis

rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého v celkové výši 600.000
Kč na podporu postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit níže uvedeným
příjemcům:

ne
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divadelní podzim, koná se ve
dnech 6. - 8. 5. 2022

2.

3.

4.

5.

6.

Divadelní
spolek J. K.
Tyl Lomnice
nad Popelkou
spolek

24. krajská postupová
přehlídka ochotnických
souborů Jizerské oblasti
24. ročník krajské postupové
přehlídky Jizerské oblasti
proběhne od 3. 3. do 6. 3.
2022 za účasti 7 souborů
převážně z Libereckého
kraje. Dle statutu přehlídky
má odborná porota, která
hodnotí každé představení,
právo nominace na národní
přehlídku.

Plk.
Truhláře 2,
51251
Lomnice
nad
Popelkou

45598592

* doba trvání
akce – 3 dny

42.000 Kč

1. 1. – 30.
6. 2022

ne

06810942

* počet dní
krajského kola
přehlídky – 2
dny
* počet
hlasových
seminářů – 1
* počet
lektorských
seminářů – 3
* počet
individuálních
konzultací
s recitátory - 10

35.000 Kč

1. 2. – 30.
6. 2022

ne

30.000 Kč

1. 2. – 30.
6. 2022

ne

Dramacentrum
Bezejména,
z.s.
spolek

Přehlídka uměleckého
přednesu a divadel poezie
Libereckého kraje
Podpora postupové soutěže
Krajská postupová přehlídka
uměleckého přednesu a
divadel poezie s postupem na
Wolkrův Prostějov, Liberecký
kraj.

Dům dětí a
mládeže
Větrník,
Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Postupové přehlídky
dětských recitátorů 2022 v
Libereckém kraji
Podpora postupové soutěže v
recitaci. Žadatel zorganizuje
okresní kolo v Liberci a
krajské kolo Libereckého
kraje. Na krajské kolo
navazuje celostátní přehlídka
v gesci NIPOS-ARTAMA.

Riegrova
1278/16,
46001
Liberec

71294511

* počet dní
krajského kola
přehlídky – 1
den
* počet dní
okresního kola
přehlídky – 2
dny

Dům dětí a
mládeže
Vikýř,
Jablonec nad
Nisou,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Regionální kola pěveckých a
hudebních soutěží
pořádaných DDM Vikýř
Pořádání postupových
soutěží na úrovni
regionálních kol pro LK a
severní Čechy ve spolupráci s
Folklorním souborem
NISANKA a hudební
agenturou KOKOS.
Přehlídky – Zlatá struna a
Zpěváček.

Podhorská
946/9,
46601
Jablonec
nad Nisou

75122294

* regionální
kolo - 2

30.000 Kč

1. 1. – 31.
12. 2022

ne

Evropské
centrum
pantomimy
neslyšících,
z.s.
spolek

Mezikrajová postupová
přehlídka OTEVŘENO 2022
Umožnit jednotlivcům a
skupinám vyjádřit svůj názor,
v oborech pantomimy a
pohybového divadla, hledat
nové formy nonverbálního
vyjádření, podporovat
integraci zdravotně
postižených herců, vzájemně
se inspirovat

Vodova 35,
61200 Brno

65767659

* přehlídka – 1
den

30.000 Kč

3. 1. – 6.
11. 2022

ne

Nezvalova
658/15,
46015
Liberec XV
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7.

8.

Kruh přátel
DPS Vrabčáci,
z.s.
spolek

Krajské kolo přehlídky
dětských pěveckých sborů
Krajská přehlídka dětských
pěveckých sborů z
Libereckého kraje je
rozdělena do dvou bloků.
Soutěží se ve čtyřech
kategoriích. Do celostátního
kola postupuje jeden sbor.

Mozartova
24, 46604
Jablonec
nad Nisou

LS Na Židli
z.s.
spolek

XXXII. Turnovský drahokam
Regionální loutkářská
přehlídka pro LBC kraj a
Český ráj s postupem na
národní přehlídku
Loutkářská Chrudim.
Přehlídku bude hodnotit
odborná porota (v jednání).
Přehlídku se budeme snažit
realizovat v daném termínu,
nejpozději však do konce
dubna.

sídliště Jana
Patočky
1670,
51101
Turnov

64668444

* doba konání –
1 den
* postupující
sbor – 1 sbor
* porota – 3
členové
* oceněné sbory
– 6 sborů

26.000 Kč

1. 3. – 30.
6. 2022

ne

26606861

* doba trvání –
1 den

15.000 Kč

1. 1. – 31.
7. 2022

ne

60.000 Kč

1. 1. – 30.
11. 2022

ne

Modrý kocour,
z.s.
spolek

Divadelní festival Modrý
kocour
Multižánrová a
multigenerační krajská
postupová přehlídka s
mezinárodní účastní a
divadelními dílnami

Markova
311, 51101
Turnov

06798110

* trvání
festivalu – 4
dny
* počet
hudebních
vystoupení – 1
odehraný
koncert
* počet
divadelních
vystoupení – 13
odehraných
divadel

10.

Středisko
volného času
Žlutá ponorka
Turnov,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Turnovský Kos 2022 Oblastní přehlídka dětských
pěveckých talentů z Turnova
a okolí
Jde o soutěžní pěveckou
přehlídku jednotlivců v pěti
kategoriích, od nejmenších
dětí z MŠ až po mládež do 15
let. Oblastní soutěž je
postupová na celostátní kolo
soutěže "Karlovarský
skřivánek".

Husova 77,
51101
Turnov

00855022

* doba trvání
akce – 1 den

12.000 Kč

1. 2. – 30.
12. 2022

ne

11.

Středisko
volného času
Žlutá ponorka
Turnov,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Turnovský Štěk 2022
Štěk - 19. ročník oblastní
divadelní přehlídky, postup
na krajskou Dětskou scénu podpora dramatické výchovy
v regionu.

Husova 77,
51101
Turnov

00855022

* doba trvání
akce – 1 den

18.000 Kč

1. 2. – 30.
12. 2022

ne

Studio Kokos,
z. s.
spolek

Severočeská předkola
hudebních soutěží 2022
Mladí muzikanti se celoročně
vzdělávají v různých
volnočasových kroužcích a
díky hudebním soutěžím mají
možnost porovnat své nadání
s jinými muzikanty z okolí.

Rovná 336,
46801
Jablonec
nad Nisou

02295873

* doba trvání –
3 dny
* počet
postupujících
uskupení – 10

35.000 Kč

1. 2. – 31.
12. 2022

ne

9.

12.
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Často je tento "konkurenční
boj" pohání dopředu a oni se
snaží být stále lepší.
Taneční a
pohybové
studio
Magdaléna,
z.s.
spolek

Dětská scéna 2022
otevřená regionální
přehlídka dětských
divadelních souborů s
postupem na celostátní
přehlídku „Dětská scéna
2022“ ve Svitavách

Liščí 139,
46802
Rychnov u
Jablonce
nad Nisou

14.

Taneční a
pohybové
studio
Magdaléna,
z.s.
spolek

Tanec srdcem 2022
regionální postupové
přehlídky dětských a
dospělých skupin scénického
tance s postupem na
celostátní přehlídky „Kutná
hora 2022“ - děti a „Tanec,
tanec...2022 - mládež a
dospělí v Jablonci nad Nisou

Liščí 139,
46802
Rychnov u
Jablonce
nad Nisou

15.

Taneční a
pohybové
studio
Magdaléna,
z.s.
spolek

Tanec, tanec 2022
celostátní přehlídka
scénického tance mládeže a
dospělých v Jablonci nad
Nisou

Liščí 139,
46802
Rychnov u
Jablonce
nad Nisou

Taneční škola
Duha o. p. s.
obecně
prospěšná
společnost

Českolipský zvoneček 2022
Podpora postupové soutěže
dětí, juniorů, mládeže a
seniorů v předtančení s
dvacetiletou tradicí. Nejlepší
kolektivy z jednotlivých
soutěží postupují na
Regionální kolo FTM,
konané v průběhu května
2022 v České Lípě.

Taneční škola
Duha o. p. s.
obecně
prospěšná
společnost

Regionální kolo Festivalu
tanečního mládí 2022
Posláním této soutěže je
podpora tvůrčí aktivity
tanečních kolektivů a
konfrontace práce
choreografů Severočeského
regionu. Čtyři nejlepší
kolektivy v každé věkové
kategorii a disciplíně
postupují na Celostátní kolo
FTM - Mistrovství ČR.

13.

16.

17.

Arbesova
2077,
47001
Česká Lípa

Arbesova
2077,
47001
Česká Lípa

22768637

* krajská
postupová
přehlídka – 2
dny

55.000 Kč

3. 1. – 31.
7. 2022

ne

22768637

* krajská
postupová
přehlídka – 2
dny

55.000 Kč

3. 1. – 31.
7. 2022

ne

22768637

* celostátní
přehlídka – 4
dny

60.000 Kč

1. 6. – 31.
12. 2022

ne

25031511

* doba trvání
soutěže – 1 den
* počet
soutěžních
disciplín – 15
* počet
soutěžícíchtanečníků - 250

34.000 Kč

3. 1. – 30.
12. 2022

ne

25031511

* doba trvání
soutěže – 1 den
* počet
soutěžních
disciplín – 15
* počet
soutěžícíchtanečníků - 350

45.000 Kč

3. 1. – 30.
12. 2022

ne

souhlasí
se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit, která bude uzavřena mezi
Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci, o jejichž dotaci rozhoduje rada kraje
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
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Diskuse:
Pan Svoboda vznesl dotaz, zda se nějak aktualizuje seznam žadatelů o podporu postupových
soutěží. Pan Brož informoval o tom, že se seznam aktualizuje, ale že není možné na 100%
potvrdit, že v seznamu jsou všichni žadatelé.
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

9. RO č. 69/22 - poskytnutí finančního daru na převoz těla zemřelého na Covid-19,
schválení darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01
Předmětem materiálu je rozpočtové opatření č. 69/22, kterým se navrhuje poskytnout
vypraviteli pohřbu Rudolfovi Králíkovi, datum narození: 10. 5. 1955, trvale bytem: Na Výsluní
1001, 463 65 Nové Město pod Smrkem, finanční dar ve výši celkem 6.803 Kč na náklady
související s převozem těla svého blízkého z nemocničního zařízení v jiném kraji v souvislosti
s transportem pacientky s onemocněním Covid-19 na oddělení následné intenzivní péče do
zdravotnického zařízení ETOILE CZ, a.s., Šrobárova 1150/50, 100 00 Praha, Vinohrady
z důvodu nedostatku míst na odděleních následné intenzivní péče ve zdravotnických zařízení
v Libereckém kraji.
usnesení č. 3/22/VKPPCR/21
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 69/22, kterým se v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář
hejtmana, snižují nespecifikované rezervy výdajů ukazatele Stav pandemické pohotovosti
(COVID - 19) a současně navyšují výdaje Finanční dar – náklady vypravitele na převoz
zemřelého na COVID - 19, v celkové výši 6.803 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru vypraviteli pohřbu Rudolfovi Králíkovi,
, v celkové výši 6.803
Kč,
souhlasí
s darovací smlouvou č. OLP/409/2022 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Rudolfem
Králíkem,
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

10. RO č. 86/22 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí účelové
dotace – 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
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základě obdržených žádostí o finanční podporu z rozpočtu Libereckého kraje odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu členům rady kraje předkládá:
1) Rozpočtové opatření č. 86/22, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 65.000 Kč,
bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje.
2) Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelových dotací žadatelům uvedeným v přiložené
tabulce, ve výši 65.000 Kč.
3) Smlouvy č. OLP/554/2022, č. OLP/555/2022, č. OLP/556/2022, č. OLP/557/2022 a č.
OLP/558/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi
Libereckým krajem a podpořenými žadateli,
usnesení č. 3/22/VKPPCR/22
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a do této výše:

č. z.
1

žadatel
Biskupství
litoměřické

2

Turnovské
památky a
cestovní ruch,
příspěvková
organizace
Jablonec Jinak,
z.ú.

3

IČO/
datum
sídlem/
nar.
trvale bytem
00445126 Dómské náměstí 1,
412 01 Litoměřice
00371360 5. května 26, 511 01
Turnov

08641021 Generála Mrázka
413/4, 466 04
Jablonec nad Nisou

návrh fin.
Název
Hodnota
částky
parametru parametru
zaštiťujícího
název akce
radního
Noc kostelů 2022
15 000 Kč
Doba
1 den
konání
akce
Český ráj dětem
10 000 Kč
Doba
1 den
trvání
akce

Jizerská 50
padesátkrát jinak

20 000 Kč

4

Michal Trčka

Literární večery

10 000 Kč

5

Maria Gornalova

New generation

10 000 Kč

Doba
trvání
akce
Doba
trvání
akce
Doba
trvání
akce

1 den

7 dní

1 den

souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 86/22, 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 65.000 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
7806950000 s názvem „Noc kostelů 2022“ v celkové výši 15.000 Kč bez dopadu na
celkový objem kapitoly,
c) 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
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2.

3.
4.

5.

6.

7806960000 s názvem „Český ráj dětem“ v celkové výši 10.000 Kč bez dopadu na
celkový objem kapitoly,
d) 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
7806970000 s názvem „Jizerská 50 padesátkrát jinak“ v celkové výši 20.000 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly,
e) 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
7806980000 s názvem „Literární večery“ v celkové výši 10.000 Kč bez dopadu na
celkový objem kapitoly,
f) 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
7806990000 s názvem „New generation“ v celkové výši 10.000 Kč bez dopadu na
celkový objem kapitoly,
se smlouvou č. OLP/554/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Jablonec Jinak, z.ú.,
se sídlem Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 08641021 na projekt
„Jizerská 50 padesátkrát jinak“
se smlouvou č. OLP/555/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Michal Trčka, se
na projekt „Literární večery“
se smlouvou č. OLP/556/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Biskupství
litoměřické, se sídlem Dómské náměstí 1/1, 412 01, Litoměřice, IČ 00445126 na projekt
„Noc kostelů 2022“
se smlouvou č. OLP/557/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Turnovské památky a
cestovní ruch, příspěvková organizace, se sídlem 5. května 26, 511 01 Turnov, IČ 00371360
na projekt Český ráj dětem“
se smlouvou č. OLP/558/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Maria Gornalova, se
na projekt
„New generation“

a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

11. RO č. 92/22 úprava kapitoly 912 07 účelové příspěvky příspěvkovým organizacím
a poskytnutí účelových příspěvků
Příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu předložily radě
kraje ke schválení žádosti k financování uvedených akcí z kapitoly 912 07 účelové příspěvky –
příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Finanční
prostředky v kapitole 912 07 jsou již v rozpočtu vyčleněny. Rozpočtové opatření č. 92/22 řeší
přidělení prostředků na konkrétní akci – Projektovou dokumentaci na revitalizaci parku
Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace.
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usnesení č. 3/22/VKPPCR/23
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 92/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 912 07 účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu bez
dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se dílčí ukazatel „Mimořádné účelové příspěvky pro PO resortu kultury –
nerozepsané“ ve výši 600.000 Kč
b) zavádí se nový dílčí ukazatel „SML - Prováděcí dokumentace na revitalizaci muzejního
parku“ ve výši 600.000 Kč
bere na vědomí
1. žádost Severočeského muzea, příspěvkové organizace o poskytnutí mimořádného
účelového příspěvku na akci „Prováděcí dokumentace na revitalizaci muzejního parku“
2. žádost Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace o poskytnutí
mimořádného účelového příspěvku na akci „Obnova techniky“
3. žádosti Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, o poskytnutí
mimořádného účelového příspěvku na akce „Optimalizace systému poplachových
zabezpečovacích a tísňových systémů v areálu Muzea Českého ráje v Turnově“ a
4. „Opravy a údržba věšadlového mostu Bystrá nad Jizerou“
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

12. Aktuální informace z činnosti resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Pan Brož informoval členy výboru o tom, že byl zrušen materiál do Rady kraje o rozdělení
HVII. Jediné, co zůstalo, je 22 milionů na fond investic pro Zoo Liberec.
Dále dobíhá převod Botanické a zoologické zahrady v Liberci. Je ustanovena pracovní skupina
pro vizi Zoo. S tím, že na květnovém nebo červnovém výboru pan ředitel Nejedlo představí
všem, co v zahradě plánuje.
Dále informoval členy o tom, že ředitelé příspěvkových organizací mohli získat tzv. motivační
peníze v rámci rozvojových projektů, kterými by chtěli získat nového návštěvníka. Celkem
bylo rozděleno 4,6 milionů. Nakonec jediná organizace, která peníze nezískala, bylo
Vlastivědné muzeum v České Lípě. Členům výboru budou všechny prezentace příspěvkových
organizací zaslány.
Paní náměstkyně informovala o tom, že se chystá spousta akcí v rámci Křišťálového údolí s tím,
že by všechny novinky měl představit pan Pastva na dubnovém výboru.
13. Různé
Pan Svoboda se zeptal, jak se vyvíjí situace ohledně pana ředitele Oblastní galerie v Liberci.
Paní náměstkyně na to reagovala tím, že se aktuálně situace uklidnila. Na vernisáže chodí
spousta lidí a pan ředitel má stanoveny úkoly, které postupně plní.
Dále pak informovala výbor o dobrovolném vstupném, s tím, že aktuálně je v Severočeském
muzeu v Liberci, kdy se bude na konci dubna vyhodnocovat, jaké to mělo vliv za celý rok a
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plánuje se, že se to nechá i další rok s tím, že se vyhodnotí, jaký je rozdíl mezi rokem
ovlivněným covidem a normálním rokem.
Předseda výboru informoval členy o tom, že jim emailem spolu s materiály na výbor bylo
zasláno i hodnocení dotačních fondů 7.1, 7.2 a 7.6. Pokud by někdo z členů měl připomínky
k hodnocení, mají se obrátit na správce fondů.
Pan Krčmář informoval o tom, že se plánuje změna hodnotících kritérií v dotačním programu
7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. V současné době z hodnocení vypadávají
ty, co jsou jednoroční obnovy památkových věcí. Důležitým bodem jsou povinná kritéria, která
by se měla upravit tak, aby být využity i na podporu právě menších oprav. Pan Brož si myslí,
že by možná bylo dobré vyhlásit nový dotační program na podporu i menších věcí, což je na
zvážení.
Ověřovatel zápisu:

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

……………………………….
Mgr. Daniel David
předseda výboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 21. 3. 2022
Zapsala: Ivana Maršálková, tajemník výboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstva Libereckého kraje
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