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

Výpis usnesení č. 4 ze zasedání Výboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 11. 4. 2022
usnesení č. 4/22/VKPPCR/24
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
volí
ověřovatele zápisu Jaroslav Kořínek
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 4/22/VKPPCR/25
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
schvaluje
program 4. řádného zasedání konaného dne 11. 4. 2022
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 4/22/VKPPCR/26
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 100/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 929 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém
kraji – nespecifikované rezervy“ ve výši 10.000.000, b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí v rámci programu 7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji v souhrnné výši 10.000.000, 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
10.000.000, -, níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši:

Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 489, e-mail: ivana.marsalkova@krajlbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Město Doksy/ obec

3.

Římskokatolická
farnost Polubný/
církevní organizace

4.

Římskokatolická
farnost Bozkov/
církevní organizace

Záchrana
vzácných
bozkovských
varhan - X. etapa/
Bozkov 37,
Zachování a
512 13
obnova nemovité
Bozkov
kulturní památky
kostela Navštívení
Panny Marie v
Bozkově.

De minimis

Termín realizace
projektu

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

Příchovice
38, 468 48
Kořenov

Náhrobek Johana
Kryštofa Zahna z r.
1767

100000,00

1.5. 2022 22,76% 30. 11.
2022

Obnova střešní
krytiny m2 319

350000,00

14,74%

1.3. 2022 30. 6. 2023

ANO

Obnova omítek
věže m2 253

280000,00

29,53%

1.6. 2022 30.6.2023

NE

Montáž traktury
HW hod. 140,
montáž traktury
positivu hod. 100,
montáž traktury
pedálu hod. 140,
montáž registratury
HW hod. 90,
montáž registratury
positivu hod. 90,
montáž registratury
pedálu hod. 90,
předintonace
kovových píšťal
pedálu hod. 60,
předintonace
dřevěných píšťal

280000,00

48,70%

1.2.2022 31.12.2022

NE

účel projektu
Záchrana Starého
hřbitova v
Kamenickém
Šenově - 7. etapa/
Záchrana hrobky
obchodníka se
sklem Andrease
Lissnera je další
krok k celkové
obnově Starého
hřbitova v K
Šenově. Jeho stav
je velmi špatný,
povrch kamene je
degradovaný a
statika je
narušená. Na
projektu se podílí
partneři z
Rheinbachu (D) a
ČNFB.
Zámek Doksy –
Obnova střechy
jižního křídla
etapa pro rok
2022/ Na části
střechy jižního
křídla budou
opraven poškozené
části krovu,
obnoveno laťování
a klempířské prvky
a položena krytina
dle požadavků
orgánů státní
památkové péče.
Celkově bude
obnoven krytina o
výměře cca 319
m2.
Obnova fasády
věže kostela sv.
Jana Křtitele v
Horním
Polubným/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky.
Zvýšení
bezpečnosti v okolí
kostela.

Dotace v maximální
výši (Kč)

Náměstí
Republiky
193, 472 01
Doksy

IČ/nar.

2.

Osvobození
770, 471 14
Kamenický
Šenov

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

26986353

1.

Občanský spolek
SONOW/ spolek

Sídlo/
bydliště

00260444

forma

Název projektu/

60254530

Příjemce/

15045455

Poř. číslo
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NE
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6.

Město Nový Bor/
obec

7.
nepodnikající FO

8.

9.

Město Harrachov/
obec

nám. Míru 1,
473 01 Nový
Bor

00260479

Město Dubá/ obec

Masarykovo
náměstí 138,
471 41 Dubá

Oprava a doplnění
pískovcového
zdiva sklepu kpl 2,
dveře svlakové s
kovanými závěsy
ks 2

218800,00

30,00%

Dveře ks 5, sokl m
32, schodiště m2 6,
portál ks 1

150000,00

1.4.2022 29,87% 31. 12.
2022

Oprava komínu kus
1, střešní krytina
bobrovka m2
132,94, střešní
výlezák kus 1

278000,00

29,82%

1.3.2022 15.11.2022

NE

Oprava krovu
kaple, ošetření
nebo výměna
poškozených
dřevěných
konstrukcí bm 30,
oprava střechy,
výměna střešní
krytiny m2 136,
oprava korunní
římsy bm 30,
restaurátorské
práce vitráž m2 2,5

350000,00

2.5. 2022 15,64% 31. 10.
2022

NE

Oprava spárování
roubení –
jednostranné, na

173000,00

1. 3. 2022 29,97% 15. 11.
2022

NE

pokračující akce
obnovy/ Oprava
konstrukcí krovu,
střechy a s tím
související práce
na obytném stavení
venkovské
Rekonstrukce
kaple sv. Alžběty
Harrachov/
Kulturní památka
Kaple sv. Alžběty v
Harrachově
vyžaduje
bezodkladnou
opravu krovu,
který je v
havarijním stavu viz. příloha, novou
střešní krytinu,
korunní římsa je z
většiny délky
opadaná a
poškozená, jedna
okenní vitráž je
poškozená.
Obnova krovu,
roubení včetně
spárování, podlah

Harrachov
150, 512 46
Harrachov

00275697

5.

Areál skalních
sklepů v ulici
Jana Roháče,
celková oprava
sklepů č. 45 a 47/
Účelem projektu je
záchrana nemovité
kulturní památky
před dalšími
destrukcemi.
Spočívá především
v opravě (přezdění,
klínování,
hloubkové
spárování) a
doplnění zdiva
vstupní části
sklepů (portálů a
šíjí schodišťové
chodby) a výměně
dveří.
Restaurování
dveří,
předloženého
schodiště a
portálu na
Sklářském
muzeum Nový
Bor/ Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky.
Odstranění
havarijního stavu
střehy obytného
staven
zemědělské
usedlosti v

00260771

pedálu hod. 120,
osazení píšťalnic
na vzdušnice
pedálu hod. 70,
osazení dřevěných
píšťal pedálu,
výroba věšáků hod.
100

3

1.4. 2022 30. 6. 2023

NE

ANO
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a záklopu a s tím
související práce

16000 Praha
6 - Dejvice

kolíčky z tvrdého
dřeva m 279,72,
doplnění střešní
vazby z hranolů do
224 cm2 m 15,7,
doplnění střešní
vazby z hranolů do
450 cm2 m 17,
položení
palubkových
podlah
šroubováním m2
31,20

pokračující akce
obnovy/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky
venkovské

Oprava roubení a
kamenné
podezdívky a
výměna oken na

12.

13.

nepodnikající FO

nepodnikající FO

Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky.
Záchrana objektu
před úplným
zřícením a
nevratným
poškozením.
Obnova střešního
pláště domu č. e.
Provedení tesařské
obnovy krovu,
posílení krovové
konstrukce, snesení
dožilé krytiny a
výměny za novou
Obnova krovu a
střechy obytného
stavení venkovské
Obnova
poškozených
konstrukcí krovu,
položení nového
bendění a nové
střešní krytiny a s
tím související
práce.
Pokračující
oprava bývalého
hostince "U

nepodnikající FO

Statutární město
14.
Liberec/ obec

Římskokatolická
farnost Krásná
15. (dříve Šumburk –
Jistebsko)/ církevní
organizace

etapa roku 2022/
Obnova chybějící
konstrukcí objektů
– stropů a podlah
Rekonstrukce
Liebigova paláce
pro potřeby
polyfunkčního
komunitního
centra – Centrum
aktivního života/
Restaurování
stropů místností č.
1.15, 1.16 a 1.17.
Restaurování
nástěnných malby
v místnosti č. 2.25.
Restaurátorská
obnova omítek
stěn kaple sv.
Vojtěcha v Huti/
Zachování a
obnova nemovité

350000,00

18,41%

1.2.2022 30. 6. 2023

NE

Krytina m2 245,
oprava tesařské
konstrukce krovu
kpl 1, montáž
výlezového okna
ks 1

240000,00

29,81%

1.2. 2022 30. 9. 2022

NE

Doplnění střešní
vazby z hranolů m
104, krytina
vláknocementová,
střech jedn.,
bednění Eternit
Dacora 40x40 cm
m2 35,2, montáž
bednění střech
rovných, prkna
hrubá na sraz m2
79,2

153000,00

1.3. 2022 29,65% 31. 12.
2022

NE

Montáž záklopu m2
46,11, vykopávka v
uzavřených
prostorách m3 2,8

75000,00

1.3.2022 29,94% 15. 11.
2022

NE

350000,00

150000,00

nám. Dr. E.
Beneše 1,
460 59
Liberec 1

00262978

11.

nepodnikající FO

Restaurování
stropů místnosti č.
1.15 m2 30,
restaurování stropů
místnosti č. 1.16
m2 35, restaurování
stropů místnosti č.
1.17 m 22,3,
restaurování
nástěnných maleb
v místnosti č. 2.25
ks 1

Františka
Balatky 132,
468 22
Železný
Brod

60254408

10.

Výměna oken ks 6,
výměna roubení a
stropních trámů m
327,5, oprava
pískovcové
podezdívky m3 6,
spárování roubení
m 579

Obnova vnitřních
omítek včetně
nátěrů m2 148

4

0,44%

8.2. 2022 NE
31.12. 2022

1.6. 2022 49,94% 15. 10.
2022

NE

Římskokatolická
16. farnost Brniště/
církevní organizace

Kostelní
vrch 106,
471 24
Mimoň

Spolek Michael/
spolek

267700,00

69,97%

1.4.202215.12.2022

informativní
průzkum m2 45,
sejmutí nejhrubších
nečistot na celé
ploše m2 45,
čistění, snímání
vadných retuší a
příp. přemaleb na
fig. malbě m2 8,
čistění, snímání
vadných retuší a
příp. přemaleb na
ostatních plochách
m2 14, tmelení na
celé ploše m2 9,
retuš na
provedených
tmelech a
potřebných místech
na figurální malbě
m2 12, retuš na
provedených
tmelech a
potřebných místech
na ostatních
plochách m2 15,
závěrečná
konzervace celé
plochy m2 45

283850,00

70,00%

1.4. 2022 ANO
31.10. 2022

350000,00

1.5.2022 64,12% 31. 12.
2022

NE

245000,00

70,00%

1.9.2022 30.6.2023

NE

Mimoňská
228, 471 23
Zákupy

48282260

Římskokatolická
farnost – děkanství
18.
Zákupy/ církevní
organizace

Restaurování
bočního oltáře –
Děkanský kostel
sv. Fabiána a
Šebestiána v
Zákupech (II.
Etapa)/ Jedná se o
závěrečnou část
celkového
restaurovaní
havarijního stavu
bočního oltáře s
relikviářovou
figurínou sv. Felixe
v děkanským
kostele v
Zákupech.
Pokračování I.
Etapy
restaurování
varhan v
interiéru kostela
sv. Archanděla
Michaela ve
Smržovce/
Pokračování I.
etapy se bude
především týkat
dokončení
vzdušnice prvního
manuálu, příprava
laviček druhého
manuálu, usazení
vzdušnice do
skříně pozitivu,
propojení

Restaurování
omítek stropu m2
44,78, restaurování
omítek fabionu m2
26

Pozlacovačské
práce kpl 1,
truhlářské práce
kpl 1,
restaurátorské
práce kpl 1

Občanská
322, 468 51
Smržovka

26656159

V. etapa
restaurování
maleb v Zelené
světnici na hrad
Houska/ Účelem
projektu je
zrestaurování
maleb v Zelené
světnici na hradě
Houska. Malby v
zaklenutém
gotickém prostoru
pocházejí z doby
kolem roku 1550.
Námětem jsou
lovecké scény s
dobovými hrady a
erby majitelů.
Místnost je
důležitou součástí
prohlídky.

17.

19.

kulturní památky
restaurátorským
způsobem.
Restaurování a
oprava vnitřních
omítek stropu
kostela sv.
Mikuláše v
Brništi - IV.
Etapa/ záchrana a
obnova nemovité
kulturní památky

62237713
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Restaurování
druhého manuálu a
hracího stolu kpl 1

5

NE

nepodnikající FO

Restaurování
bočního oltáře I.
etapa soubor 1

277000,00

1.6. 2022 69,82% 30. 11.
2022

NE

Montáž severního
štítu m2 20,746,
montáž jižního
štítu m2 14,94

300000,00

25,50%

1.3. 202230.6. 2023

NE

Obnovené těleso
komínu černé
kuchyně do úrovně
paty, obložení
střešní krytinou ks
1, zazdívka otvorů
pl. před 1 do 4 m2 v
klenbách cihlami
tl. přes 150 do 300
mm m2 6,9,
přezdívání
kamenného zdiva
do aktivované
malty do 1 m3 – m3
14,015, výroba a
montáž 5 ks oken a
dveří 5 ks – ks 10

350000,00

22,49%

1.4.2022 31.12.2022

NE

27204821

21.

Hrnčířská
721/44, 470
01 Česká
Lípa

Obnova klenebního
pasu nad vstupními
vraty ks 1, krytina
bobrovek na sucho
a do malty m2
166,5, montáž
střešních vikýřů
volské oko ks 5

240000,00

29,77%

1.3. 2022 ANO
15.11. 2022

49296078

Římskokatolická
20. farnost Kvítkov/
církevní organizace

prospektových
píšťal se vzdušnicí
a příprava pro
přívod vzduchu do
vzdušnice II. man.
Kostel sv. Jakuba
Většího v
Kvítkově –
restaurování
bočního oltáře
Panny Marie I.
etapa/ Obnova
mobiliáře nemovité
kulturní památky
Oprava krovu a
výměna střešního
pláště u domu č.

62237861
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Střešní krytina z
přírodní břidlice m2
134, střešní
plechová krytina
m2 28, statické
zajištění soubor 1

300000,00

15.8. 2022
29,77% - 31.12.
2022

Záchrana památky,
zamezení zatékání
a propadnutí
střechy.
Záchrana objektu
– nemovité
kulturní památky
– venkovského

22.
nepodnikající FO

- I. Etapa část F –
statické zajištění
zděných
konstrukcí
objektu/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky –
venkovského domu
č.p. 15

Happy Materials
23. s.r.o./ společnost s
ručením omezeným

Celková
rekonstrukce a
statické zajištění
vnitřních
tesařských
konstrukcí a
obnova střešního
pláště bývalé
sýpky u zámku
Lemberk – II.
etapa obnovy/
Zachování a
obnova bývalé
barokní sýpky v
těsné blízkosti
zámku Lemberk

Říčanova
19/753, 169
00 Praha 6 Břevnov

Římskokatolická
24. farnost Křížlice/
církevní organizace

Stavební obnova
kostela sv. Jana
Křtitele v
Křížlicích – krov,
střešní krytina a
statické zajištění
trhlin/ Zachování
a obnova kulturní
památky kostela sv.
Jana Křtitele v
Křížlicích

Křížlice 1,
514 01
Benecko,
Horní
Štěpanice

6

NE

Dokončení
obnovy
havarijního
stavbu horní části
věže a
pokračování
restaurování
vitrážových oken
Římskokatolická
kostela sv.
farnost Rokytnice
Michaela
27.
nad Jizerou/
Archanděla v
církevní organizace
Rokytnici nad
Jizerou/
Zachování a
obnova kulturní
památky kostela sv.
Archanděla
Michaela v
Rokytnici nad
Jizerou
Rekonstrukce
roubení,
rekonstrukce
rozpadajícího se
roubení a výměnu
ztrouchnivělých
oken, jedna se o
část celkové
28.
rekonstrukce
nepodnikající FO
podstávkového
domu reg. památky
od r. .2018, který
potřebuje
postupnou opravu
nejcennějších částí
kulturní památky
Výměna střešní
krytiny na
objektu č.p. 135,
ul. Sloupská,
Optimal spol. s r.o./
Nový Bor – II.
29. společnost s ručením
etapa/ Výměna
omezeným
střešní krytiny na
památkově
chráněném objektu
č. p. 135

49296345

GARNI CENTER
PRAGUE s. r.o./
26.
společnost s ručením
omezeným

Horní 393,
251 01
Říčany –
Radošovice

Dolní
Rokytnice
15, 512 44
Rokytnice
nad Jizerou

Sloupská
135, 473 01
Nový Bor

49295888

Římskokatolická
farnost Rovensko
pod Troskami/
církevní organizace

Na Týně
181, 512 63
Rovensko
pod
Troskami

43223524

25.

Oprava
dřevěného
opláštění zvonice
v Rovensku pod
Troskami/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky.
Hotel Cristal –
Obnova
obvodového
pláště 1. NP - 2.
etapa/ Obnova
obvodového pláště
1.NP
severovýchodního
a severozápadního
průčelí včetně
doplnění
chybějícího
dvoukřídlí z
původního čtyř
dveří vstupu do
obchodní zóny,
obnova nárožních
balkonů a stříšek,
obnova střechy na
přístavbě v zadním
traktu,

27387445
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kraje konaného dne 11. 4. 2022
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Očištění krytiny z
dřevěných šindelů
m2 520, sanační
nátěr proti
škůdcům m2 520,
lazurovací nátěr
šindelové krytiny
m2 520
Oprava stříšky
(krytina a podhled)
nad vstupem do
obchodní zóny a
úzká stříška podlé
hlavního průčelí m2
48,8, replika
stávajících
ocelových
dvoukřídlích dveří
s nerezovým
obložením ks 1,
oprava levého a
pravého nárožního
balkonu m2 5,625,
obnova zábradlí u
levého a pravého
nárožního balkon
m 9,85, oprava
střechy na
přístavbě v zadním
traktu – dlažba m2
48

147000,00

1.6. 2022 29,89% 30. 11.
2022

ANO

314000,00

1.4. 2022 30,00% 20. 12.
2022

ANO

Obnova nátěru
krytiny věže m2
260, restaurování
oken presbytáře ks
10, restaurování
oken lodi kostela
ks 2

350000,00

47,56%

1.2. 2022 30.6. 2023

NE

Vodorovné
podpěrné
konstrukce m2 30,
svislé a kompl.
Konstrukce m 18,5,
ostatní konstrukce
a práce, bourání m2
38,5, konstrukce
tesařské m 102

210000,00

30,00%

1.6. 2022 1.12. 2022

NE

Krytina
vláknocementová
m2 340, oprava
hromosvodu kpl 1

250000,00

29,38%

1.5. 2022 ANO
15.11. 2022
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Generální oprava
střešního pláště

Římskokatolická
farnost Bulovka/
církevní organizace

33.

Město Semily/ obec

34.

Římskokatolická
farnost Lomnice
nad Popelkou/
církevní organizace

35.

Římskokatolická
farnost Nový Bor/
církevní organizace

36.

nepodnikající FO

194000,00

1.4. 2022 47,90% 15. 12.
2022

NE

250000,00

49,93%

1.8. 2022 NE
15.12. 2022

127400,00

29,98%

2.5. 2022 30. 9. 2022

165000,00

29,88%

2.5. 2022 NE
31.12. 2022

210000,00

1.6. 2022 29,07% 15. 11.
2022

62237977

32.

NE

Krytina z bobrovek
m2 90, střešní latě
m2 90

467495527

Římskokatolická
farnost Deštná/
církevní organizace

15.9. 2022
27,48% -- 31. 12.
2022

Montáž dřevěného
šindele a latí m2 82

00276111

31.

200000,00

Obnova výplní
otvorů ks 26

Jeronýmova
142, 512 51
Lomnice nad
Popelkou

15045498

nepodnikající FO

Výměna střešní
krytiny m2 50,
výměna tesařských
prvků bm 55,
oprava komínů ks
1, oprava
klempířských
prvků bm 20

Obnova fasády m2
150, oprava
kamenných soklů
m2 25

Sloupská
272, 473 01
Nový Bor

48282316

30.

etapa, odstranění
akutní havárie/
třešní plášť je
havarijním stavu,
tesařské
konstrukce jsou
napadené
dřevokaznými
houbami a
hmyzem, střešní
krytiny je dožilá,
komínová tělesa
jsou poškozená, do
objektu zatéká .
Obnova střešního
pláště kostela sv.
Václava v Deštné,
IV. etapa/ Výměna
střešní krytiny,
výměna laťování
Oprava střešní
krytiny kostela sv.
Martina v Dolním
Oldříši – III.
etapa/ záchrana a
obnova nemovité
kulturní památky
Obnova oken a
dveří krematoria
Semily – II. etapa/
Účelem projektu je
obnova kulturní
památky –
funkcionalistické
stavby krematoria,
spočívající v
obnově části oken.
Oprava fasády
kostela sv.
Mikuláše v
Lomnici nad
Popelkou – III.
etapa/ Zachování
a obnova kulturní
památky kostela sv.
Mikuláše v
Lomnici nad
Popelkou
Obnova fasády na
kostele
Nanebevzetí
Panny Marie
Nový Bor – III.
etapa/ Obnova
fasády a
klempířských prvků
z důvodu
rehabilitace
kostela v centrální
části památkové
zóny na náměstí
Míru.
Oprava
obvodového
roubení a
podstávkové
konstrukce - I.
etapa/ Zachování
a obnova nemovité
kulturní památky –
Roubený
podstávkový dům –

Fasáda m2 330

Požárníků
120, 471 41
Dubá

Děkanská
85, 464 01
Frýdlant

Husova 82,
513 01
Semily

Vyřezání roubení,
podstávky bm 37,4,
podstojkování
trámů roubení ks
15, nátěry
karbolineem m2
73,49, montáž a
přemístění trámů
roubení, podstávky
bm 37,4;
demontáž, zpětná

8

90000,00

29,43%

NE

1.7. 2022 NE
15.11. 2022
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montáž roubení,
podstávky bm 18,5

nepodnikající FO

39.

Město Desná/ obec

40.

Římskokatolická
farnost – děkanství
Česká Lípa – in
urbe/ církevní
organizace

41.

Jánské kameny –
Johannisstein, z.s./
spolek

Krkonošská
318, 468 61
Desná

Hrnčířská
721/44, 470
01 Česká
Lípa

Kostel 14. svatých
pomocníků
Krompach
Krompach
restaurování
vitrážových oken 175, 471 57
- 3. etapa/ 7.2.
Krompach
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

Výměna roubených
konstrukcí m3
10,055

185000,00

10.4. 2022
29,84% - 30.9.
2022

NE

Oprava krovu a
výměna dožilých
prvků dle potřeby
celek 1, odstranění
původního i
nepůvodního typu
střešní krytiny m2
170, položení
krytiny schválené
ZS m2 170, nový
svod dešťové vody
celek 1

165000,00

1.8. 2022 29,96% 30. 11.
2022

NE

00262307

38.

nepodnikající FO

Obnova a
rehabilitace druhé
poloviny
presbytáře
Riedelovy hrobky
ks 1

177800,00

1.2. 2022 50,00% 30. 11.
2022

NE

48282189

37.

Záchrana a
obnova roubení
prvního
nadzemního
podlaží domu č.p.
včetně
souvisejících
stavebních prvků a
konstrukcí.
Havarijní oprava
roubeného stavení
č. 12 z 1. pol. 19.
století, II. etapa:
obnova střešní
konstrukce a
výměna střešní
krytiny včetně
odstranění
kanadského
šindele, zamezení
dalšího zatékání
střechou/ Do
objektu zatéká
dešťová voda a
závada již není
opravitelná
lokálně. Vodu je
nutné jímat
plachtami po půdě.
Typ krytiny je
památkově zcela
nevyhovující –
zelený asfaltový
šindel tzv.
kanadský.
Naprosto
nepůvodní typ,
který památku
dehonestuje.
Restaurování
poloviny
presbytáře
Riedelovy
hrobky, druhá
etapa, II. část/ 7.2.
Obnova nemovité
kulturní památky
Kostel Narození
Panny Marie,
Česká Lípa –
oprava fasády
západní strany a
kamenických
prvků/ Obnova
nemovité kulturní
památky

Oprava venkovní
fasády objektu m2
256, restaurování
kamenických
prvků ks 2

350000,00

27,94%

1.5. 2022 NE
15.10. 2022

26601737

Areál domu č. p.

Restaurování –
figurální vitrážové
okno sv. Basilius
ks 1, demontáž
vitráží m2 3,
rozebrání z Pb sítě
+ čištění vitráží m2
3, restaurátorský
průzkum m2 3,
výroba replik
chybějících
segmentů, oprava
poškozené skladby
m2 3, skládání
vitráží do nové Pb
sítě, celoplošné
cínování m2 3,

94000,00

68,38%

1.5. 2022 NE
31.10. 2022
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43.

Obec Všeň/ obec

Horní
Řasnice 75,
464 01 Horní
Řasnice

Všeň 10, 512
65 Všeň

228801443

Spolek pro obnovu
kostela v Horní
Řasnici/ spolek

42.

Restaurování
bočního oltáře sv.
Jana
Nepomuckého
kostela v Horní
Řasnici - 1. etapa/
Restaurování
bočního oltáře sv.
Jana
Nepomuckého
III. etapa
rekonstrukce
venkovského
domu č. p. 11
(udržovací práce)/
Účelem projektu je
obnova a
zachování
kulturních a
historických
hodnot objektu,
které přispějí k
celkové
rehabilitaci
kulturní památky
venkovského domu
č. p. 11 v obci
Všeň.

Oltář sv. Jana
Nepomuckého ks 1

257165,30

70,00%

1.2. 2022 30.6. 2023

00276278

závěrečné čistění
vitráží + instalace
fixačních prvků m2
3, závěrečná
montáž vitráží m2 3

Oprava roubených
obvodových stě m2
12, nové hliněné
omítky m2 14,56,
nový prkenný
záklop stropu síň
m2 12

152284,70

29,50%

1.6. 2022 NE
31.12. 2022

Celkem

NE

10000000,00

Název projektu

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

Žadatel

Sídlo/ bydliště

Město Lomnice nad
Popelkou

Husovo náměstí 6,
512 51 Lomnice
nad Popelkou

Obnova –
měšťanský dům č.

Právní forma

Obec, městská část
hlavního města
Prahy

Nepodnikající
fyzická osoba

00275905

čís.

IČ/ datum
narození

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 vyčerpání finančního objemu určeného pro vyhlášení programu 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji:
Požadovaná
dotace v Kč

84 985,00

334 000,00

Statické zajištění
objektu
3.

4.

Dubá – OBNOVA
STŘECHY,
DOKONČENÍ
Obnova barokní
chodby z přízemí
do 1.NP

Pokračující obnova
5. venkovské usedlosti
Kamenický Šenov
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Nepodnikající
fyzická osoba

350 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

50 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

110 000,00

Žadatel

Sídlo/ bydliště

– etapa
roku 2022
Oprava světnice
chalupy –
venkovská usedlost

Nepodnikající
fyzická osoba

1.etapa
Oprava fasády
Mistrovice 51, 471
kostela povýšení sv.
7.
Obec Nový Oldřichov
13 Nový Oldřichov
Kříže v Novém
Oldřichově 2.etapa

11.

12.

13.

14.

II. etapa
Výměna oken v
objektu č. p. 67
„Azyl“, Hrádek nad
Nisou
Restaurování oltáře
kaple Navštívení
Panny Marie ve
Velkém Grunově –
II. etapa
Kostel sv.
Bartoloměje,
Hrádek nad Nisou:
I. etapa – oprava
opláštění věže, kříže
a makovice
Restaurování
sousoší Kalvárie v
Horní Branné – 2.
etapa
Repase oken fary

350 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

260 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

200 000,00

Obec, městská část
hlavního města
Prahy

00262854

10.

Obnova střešní
krytiny včetně
klempířských
prvků na domě

109 000,00

348 644,36

Obec, městská část
Brniště 102, 471 29
hlavního města
Brniště
Prahy

00260401

9.

Oprava přízemí
fary u kostela sv.

Obec, městská část
hlavního města
Prahy

Požadovaná
dotace v Kč

196 715,40

Liberecká 76, 463
03 Hrádek nad
Nisou

Církevní organizace

46745581

8.

Právní forma

00260789

6.

Název projektu

312 184,00

Římskokatolická
farnost Horní Branná

Horní Branná 2,
512 36 Horní
Branná

Církevní organizace

Rytířský řád Svatého
Václava

Kostelní 9/7, 460
01 Liberec II –
Nové Město

Spolek

Město Hrádek nad
Nisou

Obec Brniště

Římskokatolická
farnost Hrádek nad
Nisou

Horní náměstí 73,
463 34 Hrádek nad
Nisou

68983581 62012657

čís.

IČ/ datum
narození
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138 000,00

248 500,00

Bývalý mlýn
Nepodnikající
fyzická osoba

oprava zříceného
stropu v 1.PP
Výměna střešní
krytiny věže kostela
16.
sv. Petra a Pavla v
Lindavě
Rekonstrukce
střechy obytné
budovy
17.

Římskokatolická
farnost Lindava

Sad 5. května 127,
471 54 Cvikov

Církevní organizace

Nepodnikající
fyzická osoba

statku II. etapa
2022

11

100 000,00

62237934

15.

250 000,00

190 000,00

čís.

18.

19.

Název projektu

Žadatel

Sídlo/ bydliště

Výměna oken
Výměna střešní
krytiny obytného
domu v areálu

Právní forma

IČ/ datum
narození
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Požadovaná
dotace v Kč

Nepodnikající
fyzická osoba

137 583,30

Nepodnikající
fyzická osoba

300 000,00

Vrchlického
328/81, 460 14
Liberec

Výměna střešní
krytiny na domě č.

Celkové
restaurování
Sloupu se sochou
23.
Panny Marie ve
Vysokém nad
Jizerou
Odstranění
havarijního stavu
roubení a
podezdívek, obnova
24.
navazujících
konstrukcí podlah a
oken venkovské
Kaplička Panny
Marie se sochou
Immaculaty –
25.
oprava střešní
konstrukce, krytiny
a atiky
Oprava hlavních
vchodových dveří u
chalupy, bednění
obvodového pláště
a štítu na
26. jihovýchodní straně
u stodoly, a
znovuobnovení
opěrné zdi z
pískovcových štuků
na nádvoří

Město Vysoké nad
Jizerou

Nám. Dr. Karla
Kramáře 227, 512
11 Vysoké nad
Jizerou

Církevní organizace

290 000,00

Fyzická osoba
podnikající dle
jiných zákonů než
živnostenského a
zákona o
zemědělství

270 000,00

Obec, městská část
hlavního města
Prahy

Nepodnikající
fyzická osoba

Obec Háje nad
Jizerou

Loukov 61, 513 01
Háje nad Jizerou

Obec, městská část
hlavního města
Prahy

Nepodnikající
fyzická osoba
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350 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

00276294

22.

Římskokatolická
farnost – děkanství
Liberec – Rochlice

125 500,00

220 000,00

00275689

Konzervace oltáře v
kostele sv. Jana
20.
Křtitele v Liberci –
Rochlicích
Oprava roubení,
podstávek a
21.
podezdívky na

46745611

Ještědem - I. etapa

160 000,00

52 869,00

Celková obnova
objektu
Rekonstrukce
chalupy Horní

etapa roku 2022
Restaurování sochy
sv. Jana
29.
Nepomuckého v
ulici Petra Bezruče
Márnice u kostela
sv. Jakuba Většího
30.
– oprava
havarijního zdiva
31.

Sídlo/ bydliště

Kostelní 9, 463 43
Český Dub

Církevní organizace
Fyzická osoba
podnikající dle
živnostenského
zákona zapsaná v
obchodním rejstříku

33.

Restaurování sochy
sv. Barbory

Město Jilemnice

311 967,00

Církevní organizace

133 000,00

Masarykovo
náměstí 82, 514 01
Jilemnice

Obec, městská část
hlavního města
Prahy

37 740,60

Fyzická osoba
podnikající dle
živnostenského
zákona zapsaná v
obchodním rejstříku

63778491

238 000,00

07730535

125 000,00

68 500,00

Římskokatolická
farnost Bzí

Františka Balatky
132, 468 22
Železný Brod

Církevní organizace

60252481

38.

298 000,00

300 000,00

Město Železný Brod

náměstí 3. května
1, 468 22 Železný
Brod

Obec, městská část
hlavního města
Prahy

00262633

37.

305 900,00

Vrchlického 945,
464 01 Frýdlant

Obnova
omítkového pláště a
34.
tesařských
konstrukcí objekt

Obnova fasády
severní strany lodi
kostela Nejsvětější
Trojice ve Bzí u
Železného Brodu
Obnova nátěru
zvonice v areálu
kostela v Železném
Brodě

80 000,00

Římskokatolická
farnost – děkanství
Český Dub

32.

Restaurování sochy
Madony

Nepodnikající
fyzická osoba
Obec, městská část
hlavního města
Prahy

Náboženská obec
Církve
československé
husitské ve Frýdlantu
v Čechách

36.

86 000,00

náměstí 166, 471
03 Kravaře

Realizace výměny
zdobné dřevěné
konzole napadené
dřevomorkou
včetně okolního
zdiva v kostele
Krista Spasitele

Požadovaná
dotace v Kč

Nepodnikající
fyzická osoba

Obec Kravaře

Václavice

Obnova venkovních
fasád kostela
35.
Narození Panny
Marie v Dubnici –
VII. etapa

Právní forma

46747184 00260657

28.

Žadatel

49111604

27.

Název projektu

00275808

čís.

IČ/ datum
narození
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77 188,00

Římskokatolická
farnost Dubnice

Kostelní vrch 106,
471 24 Mimoň

Okrašlovací spolek Hvězdná 487/13,
Horní Řasnice-Srbská 466 01 Liberec
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Církevní organizace

Spolek

Název projektu

Žadatel

Sídlo/ bydliště

Výměna oken v 1.
PP,
a
renovace oken v
39. 1.NP,
na objektu
v obci Jablonec nad
Nisou.
Obnova oken
kostela sv. Václava
40.
v Harrachově – II.
etapa
Havarijní stav
komínů budovy
41.
radnice v Rokytnici
nad Jizerou
Obnova kulturní
památky –
42. Udržovací práce na
roubené chalupě v

Právní forma

Nepodnikající
fyzická osoba

Římskokatolická
farnost Harrachov
Město Rokytnice nad
Jizerou

Harrachov 213, 512
Církevní organizace
46 Harrachov
Horní Rokytnice
197, 512 44
Rokytnice nad
Jizerou

Obec, městská část
hlavního města
Prahy

Požadovaná
dotace v Kč

264 117,00

00276057 49295896

čís.

IČ/ datum
narození
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65 000,00

125 143,00

Nepodnikající
fyzická osoba

117 618,90

Nepodnikající
fyzická osoba

850 000,00

Nepodnikající
fyzická osoba

175 000,00

Stavební úpravy
objektu
43.

myslivny – obnova
stropní konstrukce,
konstrukce krovu

46.

Restaurování
sloupu se sochou
Panny Marie na
náměstí v
Hodkovicích nad
Mohelkou

47.

Restaurování sochy
sv. Jana
Nepomuckého

48.

49.

Obec, městská část
hlavního města
Prahy

00262668

Čubrdův kříž
Hradčany

113 350,00

nám. T. G.
Obec, městská část
Město Hodkovice nad Masaryka 1, 463 42
hlavního města
Mohelkou
Hodkovice nad
Prahy
Mohelkou

00262820

45.

270 000,00

Obec, městská část
hlavního města
Prahy

00276286

Obnova střešního
44. pláště domu
Horní Police

40 000,00

Obec B í l á

Obec Vyskeř

Bílá 76, 463 43
Bílá

Vyskeř 50, 512 64
Vyskeř

Provedení celkové
obnovy domu č.p.
Oprava omítek a
souvisejících
konstrukcí hlavní
budovy

14

Nepodnikající
fyzická osoba

294 999,00

Nepodnikající
fyzická osoba

275 372,20

Žadatel

ARAMIS WERKE
– OKNA část 1

LSC s.r.o.

Sídlo/ bydliště

Restaurování sochy
sv. Jana
51.
Obec Velenice
Nepomuckého v
obci Velenice
Hronova chalupa
Střední průmyslová
(Benecko čp. 67) škola elektrotechnická
52.
udržovací práce
a Vyšší odborná škola
I. etapa – obnova
Pardubice
nátěru střechy
Výroba a osazení
replik oken a dveří,
53.
venkovský dům
Lomnice nad
Popelkou

Právní forma

Palackého 1006,
466 01 Jablonec
nad Nisou

Společnost s
ručením omezeným

Velenice 148, 470
02 Velenice

Obec, městská část
hlavního města
Prahy

Karla IV. 13, 530
02 Pardubice

Příspěvkové
organizace ostatní

00673072 25428551

50.

Název projektu

Požadovaná
dotace v Kč

350 000,00

350 000,00

02013762

čís.

IČ/ datum
narození
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Nepodnikající
fyzická osoba

53 539,00

214 749,00

Celkem

11 158 164,76

1.

III. etapa
rekonstrukce
venkovského domu
(udržovací
práce)/ Účelem
projektu je obnova a
zachování kulturních
a historických
hodnot objektu,
které přispějí k
celkové rehabilitaci
kulturní památky
venkovského domu

Obnova
bednění štítu
kpl 1, okna ks
2

15

50,00%

1.4.
2022 94440,00
30.12.
2022

De minimis

Termín realizace projektu

Sídlo/ bydliště

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Dotace v maximální výši
(Kč)

Název/účel projektu

IČ/nar.

Příjemce/
č.
forma

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

4. s neposkytnutím dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji níže uvedeným žadatelům,
kteří splnili podmínky programu, avšak z důvodu vyčerpání finanční alokace v daném
programu nemohli být podpořeni a zároveň s vytvořením zásobníku projektů z níže
uvedených žadatelů

NE

Pískovec deska
5 cm m3 0,4,
pískovec deska
4 cm m3 0,12,
staré štuky
dlažba m 5,
obklad schodů
m 19

Krytina Eternit
Dacora – česká
šablona
400x400 mm
m2 398,
demontáž
eternitu kg
5386,
oplechování
bm 100,
hranoly m3 2

Oprava krovu,
velkého roubeného
vikýře a výměna
střešní krytiny na
objektu statku č. p.

3.

Židovská
obec
Liberec

4.

Oprava a renovace
Rumjancevova
pomníků 2022/
1362, 460 01
oprava a renovace
Liberec
pomníků 2022

44224371

I. Etapa/ Zachování
a obnova movité
kulturní památky

Oprava a
renovace
pomníků 2022
ks 3

Celkem

De minimis

Termín realizace projektu

2.

Obnova vstupního
schodiště do
budovy a zamezení
zavlhčování
obvodového zdiva/
Obnova vstupního
schodiště a zamezení
zavlhčování již
zrekonstruovaného
obvodového zdiva.
Zamezení devastace
památky, posun od
havarijního stavu,
další fáze oprav a
obnov v probíhající
záchraně.

Sídlo/ bydliště

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Dotace v maximální výši
(Kč)

Název/účel projektu

IČ/nar.

Příjemce/
č.
forma

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

Výpis usnesení č. 4. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 11. 4. 2022

50,00%

1.4.
2022 73175,00
30.9.
2022

NE

44,26%

1.4.
2022–
330000,00
30.6.
2022

NE

27,73%

1.7.
2022 55000,00
15.11.
2022

NE

552615,00

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

Obnova
památkově
chráněné
budovy
v obci Česká
Lípa

Žadatel

Sídlo/ Bydliště

IČ/nar.

Důvod
administrativního
nesouladu žádosti

Žádost podána
elektronicky i fyzicky
15.2.2022, po ukončení
příjmu žádostí

I

16

Žádost o
dotaci ve
výši

174 300,00

Výpis usnesení č. 4. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 11. 4. 2022

2

Odstranění
vlhkosti
kostela sv.
Marie
Magdalény v
Mařenicích –
venkovní
vzduchový
kanál – III.
etapa –
dokončení

Římskokatolická
farnost Mařenice

Mařenice 1,
471
56Mařenice

62237918

Žádost podána na na
neplatném formuláři do
jiné agendy

125 000,00

Statické
opatření ve
zvonici kostela
3
sv. Petra a
Pavla v
Horním
Prysku

Římskokatolická
farnost Horní Prysk

Horní Prysk 1,
471 15 Prysk

63778211

Žádost podána na
neplatném formuláři do
jiné agendy

60 000,00

Záchrana
areálu kostela
sv. Kryštofa v
Kryštofově
4
Údolí - I. etapa
– stavebně
historický
průzkum

Římskokatolická
farnost Kryštofovo
Údolí

Kostelní 9/7,
460 01 Liberec

46749446

Žádost podána do jiného
dotačního titulu, který
nebyl v té době vyhlášen

94 000,00

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: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

Před hlasováním přišli Ondřej Víteček a Lukáš Pohanka

usnesení č. 4/22/VKPPCR/27
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 101/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 929 07 - Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Program 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji –
nespecifikované rezervy“ o částku 1.994.860 Kč,
b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí podpořených v rámci programu
7.1. Kulturní aktivity v Libereckém kraji v souhrnné výši 1.994.860 Kč,
2. s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v úhrnném objemu 1.994.860 Kč
níže uvedeným příjemcům:
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Americké
jaro, z.ú.

Sídlo /
bydliště

MHF Americké jaro
Americké jaro je mezinárodní
hudební festival, který se koná
každoročně na desítkách míst po
celé České republice. Program
festivalu zahrnuje zejména
koncerty klasické a jazzové hudby.
Festival proběhne tradičně i v
Libereckém kraji.

Jugoslávská
29,
120 00
Praha

IČO / nar.

1.

ústav

2.

Folklor Krkonoš ve fotografiích/
Putování ve století, ať poznají to
naše děti
Výstava fotografií - představení
života horalů v dobových
kostýmech a tradic (skláři, tkalci,
Anahita s.r.o. sečení trávy, draní peří,
lyžování...) - 1910 - 1920. Součástí
společnost
výstavy je tištění text o historii
s ručením
zvyků a kultury míst a lidí z
omezeným
fotografií.

Bulharská
28,
101 00
Praha

3.

TURN-OFF ROCK FEST OPEN
AIR 2022 (Turnovský rockový
festival 2022)
Tento projekt je realizován
především z důvodu rozvoje
kultury v Libereckém kraji. Jedná
se o rockový festival, který v kraji
nemá obdoby. Na své si přijdou
nejen fanoušci rockové hudby, ale i
rodiny s dětmi a široká veřejnost.

Studentská
1599,
511 01
Turnov

Českolipský komorní cyklus 2022
- 5. ročník
Spolek ARBOR uskuteční v roce
2022 5. ročník cyklu komorních
koncertů v České Lípě v návaznosti
na místní tradici kruhu přátel
hudby a nezávisle na MHF Lípa
Musica. Koncerty doplní
muzikologické přednášky a debaty
s umělci.

Žižkova
528/6,
470 01
Česká Lípa

AnarchiA
Music z. s.
spolek

ARBOR spolek pro
duchovní
kulturu
4.

spolek

Banán, z.s.
5.

spolek

Centrum
RoSa, z.s.
6.

spolek

KI-NO 2022
Oživení veřejného prostoru
Pražské ulice v centru Liberce v
rámci kulturního programu
dvoudenního urban festivalu KINO 2022.
Série večerů „Host v RoSe“
Účelem projektu je realizace série
čtyř debatních večerů „Host v
RoSe“, které proběhnou v
kulturně-společenském Centru
RoSa v Liberci. Cílem debat je
připomenout tradice, které
charakterizují Liberecký kraj, a
současné osobnosti, které na ně
navazují.

Hrazená
76/1,
460 07
Liberec

Střelničná
1680/8,
182 00
Praha 8
Kobylisy
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Rozhodující
závazné výstupy
projektu

30.000 Kč
1.

1.2. 31.7.
2022

ne

49.980 Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

50.000 Kč

9.7. 10.7.
2022

ne

50.000 Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

48.750 Kč

1.3. 30.11.
2022

ne

36.000 Kč

1.7. 31.12.
2022

ne

*koncert – 1
*přednáška/Mast
er class 1
22,90 %

4440706

24736996

*fotografie 15 ks
*doba trvání 1 měsíc

7926766

*účastníci –
1500-2000 osob
*doba trvání
akce - 1 den

70820503

*doba konání
- 6 dní
*počet koncertů
-6

3390306

*promítání filmu
-6
*hudební
program - 2 dny

03641716

*večery „Host v
RoSe“ – 4
*návštěvníci akcí
- 200

49,00 %

21,74 %

13,90 %

30,00 %

50,00 %

De minimis

Název projektu
účel projektu

Termín realizace
projektu

Příjemce
forma

Dotace v
maximální výši

Poř
č.

Podíl dotace z
celkových
způsobilých
výdajů

Výpis usnesení č. 4. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 11. 4. 2022
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7.

8. ročník divadelního festiválku
v Petrovicích
Centrum
Příprava a realizace kulturní akce
svaté
Zdislavy, z.s. 8. ročník Divadelního festiválku v
Petrovicích - Jablonné v
spolek
Podještědí dne 10. 9. 2022.

Klášterní
33,
471 25
Jablonné v
Podještědí

8.

Týden Romů - O kurko le
Romengero
Účelem projektu je podpora Romů
v rozvoji své kultury,
prostřednictvím kulturních,
Comunités, z. uměleckých a společenských
aktivit, které vedou k jejímu
s.
udržení a propojování romského a
spolek
neromského vnímání světa.

Rychtářská
612,
460 14
Liberec

9.

GODY 2022
Festival country, folku, bluegrassu
a spřízněných žánrů. Doplňkový
Country –
Western Club program: taneční soubory,
projížďky na koních, indiáni v teeLiberec
pee, soutěže, trapeři, stylové
spolek
stánky, oheň, občerstvení.

Jeřmanická
495/16,
463 12
Liberec

Divadelní
klub Jirásek
z.s.
10. spolek

Dramacentru
m
Bezejména,
z.s.
11. spolek

07781652

*počet
účinkujících osob
- 50 osob
*počet
vystupujících
skupin – 8
uskupení
*počet současně
probíhajících
aktivit – 3
*doba trvání
akce - 8 hodin
*beseda pro
romské ženy - 1
*zahajovací
koncert - 1
*realizace
osvětových
seminářů
- 2 semináře
*ocenění
osobnosti
- 1 osoba
*závěrečný
koncert - 1

65100701

*doba trvání
akce - 1 den
*program
- 12 souborů

22772006

46. Českolipský divadelní podzim
ČDP má prostor prezentovat
tvorbu místních umělců, studentů a
regionálních amatérských divadel.
Jedná se o divadelní týdenní
maratón. Divadelní akce +
workshopy + vernisáž + redakce
studentů + divadelní premiéra a
potkávání lidí různých generací.

Panská
219/3,
470 01
Česká Lípa

Než zazvoní zvonec
Podpora umělecké akce - přehlídky
mladého divadla Než zazvoní
zvonec.

Nezvalova
658/15,
460 15
Liberec XV

62237136

06810942

*doba konání
- 7 dní
*rozborový klub
-1
*divadelní
představení - 9
*workshop - 1
*výstava - 1
*počet
vystupujících
souborů - 5
souborů
*počet
vystupujících
individuálních
interpretů - 8
osob

*večer při
svíčkách - 8
*plakát - 8 ks
*výstavka - 1

Večery při svíčkách
Večery při svíčkách, aneb když se
fyzická osoba venku setmí a lidé přicházejí s
12. podnikající
příběhy

19

29,97 %

24,44 %

29,46 %

25,00 %

68,57 %

45,45 %

11.000 Kč

1.7. 30.9.
2022

ne

49.800 Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

33.000 Kč

1.4. 31.7.
2022

ne

50.000 Kč

1.9. 23.11.
2022

ne

24.000 Kč

1.3. 30.6.
2022

ne

19.000 Kč

1.2. 31.12.
2022

ne

Výpis usnesení č. 4. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého
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Folklorní
soubor
Nisanka, z.s.
13. spolek

G300-spolek
14. spolek

Jablonecká
kulturní
obec, z.s.
15. spolek

Jilemnicko svazek obcí
16. svazek obcí

Jizerské
aktivity,
zapsaný
spolek
17. spolek

Kabinet
kerkonošské
slovesnosti,
z.s.
18. spolek

Vánoce s Nisankou
Adventní koncert, ve kterém
naučnou a úsměvnou formou
předvede Nisanka, Malá Nisanka a
jejich hosté lidové zvyky a obyčeje,
které byly součástí života obyvatel
v našem regionu (Podještědí,
Pojizeří a Podkrkonoší) v době
adventu.

Jižní
144,
468 01
Jablonec nad
Nisou

Modlitba za demokracii
Organizace akce připomínající
návštěvu Karla Kryla v Liberci a
zároveň připomínka listopadových
událostí roku 1989

Papírová
537,
460 01
Liberec

Divadla malých forem 2022
Představení především
regionálních amatérských,
poloprofesionálních a
profesionálních divadel široké
veřejnosti včetně dětí od 2 let
v Klubu Na Rampě v Jablonci nad
Nisou, poskytnutí možnosti
vystoupení divadelním souborům.

Arbesova
3889/4,
466 04
Jablonec nad
Nisou

Krakonošovy letní podvečery 2022
Krakonošovy letní podvečery jsou
tradiční kulturní akcí s bohatým
programem. Tato akce se koná v
období letních prázdnin.
Návštěvníkům a občanům jsou
představeny regionální spolky a
soubory, profesionální i amatérští
umělci. A to zcela zdarma.

Masarykovo
náměstí
82,
514 01
Jilemnice

Jizerská nota 2022
Festival obohacuje hudební
nabídku regionu, rozvíjí hudebnost
mládeže. Festival je tedy určen
dětským návštěvníkům, rodinám a
dospělým divákům z celé ČR. Díky
dlouholetému dramaturgickému
záměru se akce těší trvalé divácké
návštěvnosti ca 400 diváků.

Aloisina
výšina
420,
460 01
Liberec V

12. Tuláčkovy slavnosti Krkonošské Street Art aneb
malování s Jaroslavem Skrbkem
Tradiční kulturní akce
krkonošského babího léta pro
návštěvníky a občany z Krkonoš,
tentokrát tematicky položena do
představení umění výtvarného.
Multimediální výstava, koncert,
street art, divadelní skeče.

Poniklá
65,
512 42
Poniklá

20

60254319

*představení - 1 akce

27022323

*kulturní akce
- 1 den

26545501

*divadelní
představení - 12

70694061

*kulturní akce
- 3 dny

69388636

*doba trvání - 2
dny
*počet
hudebních
produkcí - 18

22767843

*realizovaná
kulturní akce - 1

29,91 %

45,87 %

29,41 %

16,67 %

26,67 %

68,75 %

35.000 Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

50.000 Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

30.000 Kč

4.1. 30.12.
2022

ne

50.000 Kč

1.4. 31.10.
2022

ne

40.000 Kč

1.5. 31.12.
2022

ne

44.000 Kč

1.5. 31.12.
2022

ne
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BARBORA: Kresby z Ještědí
Účelem projektu je zejména
oživení literatury 19. století,
konkrétně pak žánru vesnický
román z pera regionální
spisovatelky. Spolek si klade za cíl
přiblížit tento žánr a spisovatelku
samotnou zejména mladým lidem a
studentům.

A. Dvořáka
296,
511 01
Turnov

Semilský paroháč 2022
Tato přehlídka se stala již
neodmyslitelnou součástí
kulturního života v Semilech.
Cílem je získat si diváky zejména
mezi dětmi a mládeží, a ukázat jím,
že divadlo je vhodná forma
seberealizace a smysluplné využití
volného času.

Vejvarovo
nábřeží
199,
513 01
Semily

Večer pro Mistra Jana Husa
Královéhrade Cílem projektu je uspořádat sérii
akcí pro veřejnost s duchovními
cká diecéze
kořeny, s připomínkou základních
Církve
českoslovens hodnot naší společnosti a odkazem
Jana Husa v prostorách naší
ké husitské
církve v Libereckém kraji.
církve a
Pokračovat v započatých
náboženské
aktivitách z loňského roku a let
21. společnosti
předešlých.

Ambrožova
728/3,
500 02
Hradec
Králové

Pašije na Vodním hradě v České
Lípě
Pašijové hry se uskutečnily poprvé
v roce 2004, jako obnovení
zapomenuté českolipské tradice.
Ztvárňují příběh o posledních
pozemských dnech Ježíše, jsou
spojené s tradicí oslav Velikonoc,
a to vše bychom rádi přiblížili
široké veřejnosti.

Boženy
Němcové
2942,
470 01
Česká Lípa

Kámoš
Drámoš, z.s.
19. spolek

Klub přátel
divadla
Semily, z.s.
20. spolek

Kultura
Česká Lípa,
příspěvková
organizace
příspěvková
22. organizace

Kulturní a
informační
středisko,
příspěvková
organizace
příspěvková
23. organizace

Léto a babí léto na zámku 2022–
11.ročník
Cyklus kulturních akcí Léto a babí
léto na zámku 2022 je navazujícím
11. ročníkem tradiční regionální
akce celokrajského významu, jehož
hlavním cílem je odkazovat na
regionální tradice v oblasti
kulturní a umělecké a nadále je
rozvíjet.

27043061

*představení v
Libereckém kraji
-8
*z toho účast
inscenace na
regionálních
kulturních
akcích
pořádaných
jinými subjekty
v Libereckém
kraji - 2
*z toho
představení pro
školy - 2
*období, ve
kterém bude
projekt
realizován - 12
měsíců
*doba trvání
vlastní akce - 3
dny
*počet
účinkujících
souborů - 15
*počet
představení v
podání mladých
souborů - 3
*počet
představení pro
mladého diváka
-3

62695720

*doba trvání
akce – 1 den

70953546

*představení - 1
*doba trvání
akce - 1 den

70949468

*pořady - 8
*propagační
materiál - 1000
ks

09707735

Lomnice nad
Popelkou
4,
512 51
Lomnice nad
Popelkou

21

28,24 %

30,00 %

49,88 %

49,17 %

29,85 %

12.000 Kč

1.1. 30.12.
2022

ne

36.000 Kč

1.7. 31.12.
2022

ne

42.500 Kč

1.3. 31.12.
2022

ne

47.400 Kč

1.2. 31.5.
2022

ne

40.000 Kč

1.5. 31.12.
2022

ne
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36. Mezinárodní hudební festival
Jazz pod Kozákovem
Festival přibližuje každoročně
Kulturní
centrum Golf návštěvníkům jazzovou hudbu v
pestré stylové a repertoárové šíři.
Semily,
příspěvková Zaznamenáváme stoupající zájem i
u mladého publika. Velký význam
organizace
má setkávání amatérských a
příspěvková profesionálních umělců včetně
24. organizace
mezinárodních.

Vejvarovo
nábřěží
199,
513 01
Semily

00371394

*koncert Iván
Gutierrez s
Českou televizí,
prohlídky - 10
hodin
*ochotnické
divadlo pro celou
rodinu, prohlídky
- 10 hodin
*beseda muzem
J.A.Komenského
+ koncert,
prohlídky - 10
hodin
*koncert Barbora
Mochowa se
smyčcovým
kvartetem +
vánoční beseda,
prohlídky - 10
hodin

Cyklus kulturních akcí v památce
Staré škole Křižany
Cyklus kulturních akcí v prostředí
památky Staré školy Křižany si
klade za cíl obnovu kulturního
života s osvětou výjimečného místa
a kvalitní uměleckou tvorbu.
Důkazem nadregionálního přesahu
fyzická osoba je čím dál větší zájem médií v čele
25. podnikající
s Českou televizí.
LOKACER,
sdružení pro
podporu
rozvoje
kultury a
cestovního
ruchu na
Lomnicku,
z.s.
26. spolek

Lusatia
consort z.s.
27. spolek

Zámecké hudební soboty - 19.
ročník
Jedná se o navazující aktivitu (19.
ročník) stejnojmenného úspěšného
projektu. V rámci projektu se
uskuteční hudební přehlídka
amatérských skupin Libereckého
kraje ve stylu folk, country, lidová
píseň, rock, sborový zpěv aj.

Barabanfest
Zajištění 15. ročníku
mezinárodního hudebního festivalu
mládeže

*doba konání
akce - 6 dní

Josefa Jana
Fučíka
359,
512 51
Lomnice nad
Popelkou
26646838

Slunečná
519,
471 54
Cvikov

27049035

*koncerty - 7
*propagační
materiál - 500 ks
*doba trvání
akce - 2 dny
*výuka kolových
tanců - 3
workshopy
*bubenický
workshop - 5
hodin

71084843

*doba trvání
akce - 2 dny
*účinkující - 8
osob

12,50 %

29,00 %

49,30 %

42,24 %

50.000 Kč

1.6. 31.12.
2022

ne

49.880 Kč

19.2. 17.12.
2022

ne

35.000 Kč

1.4. 31.12.
2022

ne

32.500 Kč

14.2. 30.6.
2022

ne

50.000 Kč

1.1. 25.11.
2022

ne

Noc s hvězdami na zámku
Zahrádky
Jedná se již o 24. ročník
benefičního koncertu „Noc s
hvězdami“ na zámku Zahrádky.
Martin
Výtěžek ze vstupného bude opět
France poukázán na rekonstrukci
Martin
vyhořelého zámku Zahrádky.
Production
Zároveň chceme poskytnout
fyzická osoba kulturní zážitek občanům
Českolipska a širokého okolí.
28. podnikající

V dolině
1515/1 c,
101 00
Praha 10

22

25,00 %
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Město Desná
29. obec

Město Dubá
30. obec
Město
Hejnice
31. obec

Město
Smržovka
32. obec

Mezivrchy
z.s.
33. spolek

Sympozium Desná 2022
20. ročník již tradiční šestidenní
dřevosochařské akce s
doprovodným programem pro
širokou veřejnost. Aukce
vytvořených děl, jejímž výtěžkem
chceme podpořit Domov seniorů
ve Velkých Hamrech a projekt
obnovy Riedelovy vily.

Krkonošská
318,
468 61
Desná

Mezinárodní jazzové dny Evy
Pilarové Dubá – Nedamov
Spolufinancování 28.ročníku
Mezinárodních jazzových dnů Evy
Pilarové Dubá se zaměřením na
tradiční českou hudebnost. Díky
své tradici nese tato akce značný
spol. přínos pro region a má
značný dopad na rozvoj regionální
kultury a zachování hudebních
tradic.

Masarykovo
náměstí
138,
471 41
Dubá

Jazzový večer v Hejnicích
Uspořádání kulturní akce v podobě
jazzového koncertu několika kapel
v areálu národní kulturní památky
hejnického kostela a kláštera.

Nádražní
521,
463 62
Hejnice

Slet bubeníků 2022 – bubenická
dílna pro děti a dospělé s
handicapem a koncert pro
veřejnost
Účelem projektu je uspořádání
kulturní akce regionálního
významu se zaměřením na
hudebnost a kulturní tvorbu, se
zapojením handicapovaných dětí,
dospělých a široké veřejnosti.
Zavírák Mezivrchy 2022
Hudební festival, kde bude
účinkovat 10 kapel různých
hudebních žánrů s cílem dát šanci
kapelám, které nemají tolik
zkušeností s pódiovým hraním a
tyto kapely představit
návštěvníkům. Festival je
multižánrový určen široké cílové
skupině.

Muzeum skla
a bižuterie v Sklářská slavnost na Krisitánově
Jablonci nad Každoroční akce s bohatým
multižánrovým kulturním
Nisou
programem, v jehož rámci
příspěvková opakovaně vystoupí folklorní,
34. organizace
divadelní a hudební soubory.
Náboženská
obec Církve
českoslovens
ké husitské v
České Lípě
církve a
náboženské
35. společnosti

Cyklus kulturních pořadů 2022 v
kostele Mistra Jana Husa v České
Lípě
Rozvíjet započatou spolupráci s
místními umělci a nabízet další
příležitost k tvůrčí umělecké
činnosti a současně podporovat
zájem občanů našeho města o
kulturu i o duchovní život.

náměstí T. G.
Masaryka
600,
468 51
Smržovka

00262307

*doba trvání
akce - 6 dní

00260479

*Jazzové dny - 2
dny

00262803

*honoráře
umělcům - 2
*reklama a
propagace - 1

00262579

*uspořádání
kulturní akce - 1

22714901

*doba trvání - 1
den
*účastníci - 500
osob
*koncerty - 10
*performance -1

00079481

*kulturní
program (folklor,
divadlo....) - 3
soubory

63778459

*doba trvání
kulturních
vystoupení - 36
hodin
*doba trvání
instalace výstavy
- 12 měsíců

Palackého
500,
512 51
Lomnice nad
Popelkou

U Muzea
398/4,
466 01
Jablonec nad
Nisou

Roháče z
Dubé
496,
470 01
Česká Lípa

23

50.000 Kč

1.3. 31.7.
2022

ne

50.000 Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

25.000 Kč

18.7. 31.8.
2022

ne

29,08 %

20.500 Kč

1.8. 25.11.
2022

ne

23,36 %

50.000
Kč

1.1. 30.9.
2022

ne

35.000 Kč

1.1. 31.12.
2022

ne

29.700 Kč

6.1. 24.12.
2022

ne

16,95 %

30,00 %

49,02 %

29,17 %

29,94 %
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Národní
památkový
ústav,
územní
odborné
pracoviště
v Liberci
příspěvková
36. organizace

ROSEX volné
liberecké
vokální
sdružení, z.s.
37. spolek

Výstava o architektu Vladimíru
Krýšovi
Rozšíření povědomí o významné,
ale doposud spíše opomíjené
osobnosti Turnova - architektu a
staviteli Vladimíru Krýšovi (18971951), od jehož narození uplyne v
letošním roce 125 let.
Sunrise Mass - koncertní turné
Interpretace moderní mše
norského skladatele Ola Gjeilo v
městech Libereckého kraje Liberec, Jablonec nad Nisou,
Semily. Spolupráce sboru s hosty zpěváky dalších sborů, orchestrem
a tím vytvoření uměleckého tělesa
pod vedením zkušeného dirigenta.

Jablonecká
642,
460 01
Liberec

Strakonická
584,
460 08
Liberec 8

Sculpture Line
Sculpture Line je umělecký projekt,
SCULPTUR který formou instalací soch
E LINE s.r.o. do veřejného prostoru rozšiřuje
kulturní a umělecký potenciál dané
společnost
lokality. Vznikne tak tedy
s ručením
jedinečná open air galerie, která
38. omezeným
bude přístupna všem, zdarma.

Na poříčí
1067,
110 00
Praha 1

Společný koncert smíšených sborů
ROSEX z Liberce a Pěvecký sbor
ČVUT Praha v kostele 14 svatých
pomocníků v Krompachu
Podpora spolupráce kvalitního
regionálního tělesa s
renomovaným hudebním sborem.
Přiblížit obyvatelům regionu
neobvyklý kulturní zážitek, za
kterým je jinak nutno dojíždět do
vzdálených kulturních center.
Prezentace české kultury na
českosaském pomezí.

Valy
75,
471 57
Krompach

Příjezd Krakonoše
Tradiční akce Příjezd Krakonoše
bude letos již po 74. Podstatu této
akce se daří dochovávat do dnešní
doby. Krakonoš přijede se svou
družinou v kočáru a s doprovodem
hrabětě Harracha s rodinou,
přivítat příchod jara.

Harrachov
150,
512 46
Harrachov

Sdružení pro
Krompach
z.s.
39. spolek
Sdružení pro
rozvoj
cestovního
ruchu v
Harrachově
z.s.
40. spolek

Sdružení
TULIPAN,
z.s.
41. spolek

Kulturou k destigmatizaci osob se
zdravotním postižením
Cílem projektu je destigmatizovat
osoby se zdravotním postižením
zejména s psychiatrickou
diagnózou v očích většinové tzv.
zdravé veřejnosti prostřednictvím
kulturních akcí, na kterých se
potkávají obě skupiny jak na jevišti
tak i v hledišti.

Sokolská
113/8,
460 01
Liberec

24

75032333

*realizace
výstavy - doba
trvání 3.11. - 31.12.
2022

46747931

*počet
účinkujících - 60
osob
*počet zkoušek
s orchestrem - 1
*počet koncertů 1

05188661

*doba trvání
akce - 4 měsíce
*počet
prezentovaných
instalací - 1

28553161

*uspořádání
koncertu - 1 den

22820469

*doba trvání - 1
den

26672472

*počet dnů
kulturních akcí v
rámci projektu 6 dní
*počet
vystupujících 10 uskupení
*soubor
materiálu - 1

41,67 %

57,00 %

25,00 %

48,39 %

29,41 %

49,25 %

50.0
00 Kč

3.1. 31.12.
2022

ne

49.700 Kč

1.1. 01.5.
2022

ne

50.000 Kč

1.6. 30.9.
2022

ne

42.000 Kč

1.1. 30.6.
2022

ne

50.000 Kč

1.1. 1.8.
2022

ne

49.500 Kč

1.7. 31.12.
2022

ne
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Historický víkend na rozhledně
Štěpánka
Cílem akce je podpořit turistický
SHŠ Artus
Bohemia, z.s. ruch v oblasti rozhledny Štěpánka
a blízkého okolí. a přilákat lidi z
42. spolek
jiných krajů do této lokality.

Societas
Amicuum
Liberec
(SAL), z.s.
43. spolek

Spolek
Dobramus
44. spolek

Spolek
Dubáci
45. spolek

Kulturní pořady cyklu „Židé v LK
- neznámí, známí“, rok 2022
Cílem projektu je v průběhu roku
2022 představit památky a kulturu
židovských komunit působících na
území Libereckého kraje (v
minulosti i současnosti) formou
výstav, koncertů a přednášek v
Liberci, Turnově, České Lípě.

Pazderkova
869,
460 06
Liberec

Hudební festival Eurion 2022
Festival má ambici odkrývat
posluchači svět jiné hudby v pestré
žánrové šíři. Jako jediný
představuje alternativní
moravskou scénu v Libereckém
kraji, a to letos již potřicáté.

Skryjova
1607/10,
614 00
Brno

X. ročník podještědského festivalu
POUŤ MEZI DVĚMA JÁNY
Prezentace tradiční lidové kultury
a festivity Podještědí v rámci
obnovené tradice božítělové
slavnosti kolem opravovaného
kostela sv. Jakuba. Dále zvýšení
povědomí o této části Libereckého
kraje, historii. architektuře a
dalších atraktivitách.

24. ročník Léto tančí
24. ročník letní dílny-festivalu
pohybu, tance a rytmu „Léto
tančí“ je tradiční akce
Spolek
jabloneckých celokrajského významu, která
dam a pánů, pravidelně zahajuje letní kulturní
sezónu v Libereckém kraji a která
z.s.
se výrazným způsobem podílí na
46. spolek
rozvoji kulturního života.

„STARDUS
T, z.s.“
47. spolek

Mirovická
1082/46,
182 00
Praha

Sobákov
15,
463 43
Český Dub

Jižní
144,
468 01
Jablonec nad
Nisou

„ ... a ještě trochu swingu “
Uspořádat ve 2 městech
Libereckého kraje (Jablonec n. N.,
Lomnice n. P.) originální cyklus 3
společenských akcí s názvem : “.. a Jindřichovsk
ještě trochu swingu ”.
á
Multigenerační kulturní pořad,
3805,
záchrana společenského tance,
466 02
podmínky pro uplatnění mladých
Jablonec nad
umělců.
Nisou

25

26577151

*doba trvání
akce - 2 dny
*body programu
- 5 vystoupení

05693381

*výstava
„Židovské
památky
Libereckého
kraje“ - 4 ks
*koncert - 3 ks
*přednášky - 8 ks

02997185

*počet
vystupujících
skupin - 4

22756736

*divadelní
představení - 1
*koncert či
vystoupení
folklorního
souboru - 4
*obnovené
procesí - lidová
tradice - 1
*přednášky
odborníků na
regionální téma 3

22717803

*semináře, akce,
pořady - 10

26534819

*hudební
vystoupení - 3

49,15 %

29,63 %

26,09 %

28,87 %

29,41 %

29,92 %

23.100 Kč

1.4. 31.8.
2022

ne

40.000 Kč

1.1. 15.12.
2022

ne

30.000 Kč

1.7. 31.12.
2022

ne

14.800 Kč

3.4. 3.9.
2022

ne

50.000 Kč

1.1. 30.9.
2022

ne

22.200 Kč

1.1. 31.12.
2022

ne
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SUNDISK
s.r.o.
společnost
s ručením
48. omezeným
Turnovské
památky a
cestovní
ruch,
příspěvková
organizace
příspěvková
49. organizace
Základní
škola,
Liberec,
Ještědská
354/88,
příspěvková
organizace
příspěvková
50. organizace

Zpěvem
společně z.s.
51. spolek

Hudební festival Dolánky 2022
Volně přístupný, tradiční
multižánrový venkovní festival.
Hudba a bohatý doprovodný
program během celého dne.
Vhodný pro rodiny s dětmi, koná
se v průběhu víkendu. Kulturní
akce má společenský přínos s
dopadem na rozvoj regionální
kultury.
Jaro a léto na Valdštejně
Hlavním účelem projektu je
nabídnout širokému spektru
návštěvníků pestré kulturní akce,
které jsou s památkovým objektem
spjaté. Kombinace jarního a
letního cyklu akcí umožňuje prožít
kulturu na historické památce v
různých obdobích roku.

Podhorská
1124/93,
466 01
Jablonec nad
Nisou

5.května 26,
511 01
Turnov

Hudební festival DEDEFEST a
soutěž začínajících kapel
Uspořádání soutěže začínajících
hudebních skupin.

Ještědská
354,
460 08
Liberec

„K poctě Jana Amose
Komenského putování Labyrint
světa a rájem srdce“
Zpracování částí díla J.A.
Komenského Labyrint světa a ráj
srdce do komponovaného pořadu
se zapojením tří generací – žáků
základních škol, studentů
univerzity a seniorů Univerzity
třetího věku TUL.

Gorkého
591/24,
460 01
Liberec

25499441

*doba trvání
akce - 2 dny
*počet
účinkujících /
vystupujících
hudebníků
(souborů) - 7
kapel/souborů

00371360

*jarní cyklus
akcí - 1
*letní cyklus
akcí (prázdniny)
-1
*PR články - 2

72743212

*soutěž
začínajících
kapel - 1
*hudební festival
DEDEFEST - 1

08152764

*počet
komponovaných
pořadů - 8

28,90 %

50,00 %

30,00 %

46,73 %

50.000 Kč

1.7. 31.12.
2022

ne

36.650 Kč

1.5. 31.8.
2022

ne

30.900 Kč

1.1. 31.7.
2022

ne

50.000 Kč

3.1. 31.12.
2022

ne

3. s neposkytnutím dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, níže uvedeným subjektům z důvodu
nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení a vyčerpání alokace dotačního
programu:
Poř.
Požadovaná
Žadatel
Název projektu
Sídlo/bydliště IČO/nar.
č.
výše dotace
1.

Město Semily

100. let výročí od návštěvy
TGM v Semilech

2.

Město Turnov

Koncert Podkrkonošského
symfonického orchestru

3.

Městské divadlo
Jablonec nad Nisou

4.

Musica Florea, z.s.

5.

Obec Kravaře
Podkrkonošská
společnost přátel dětí

6.

Společně nejen na jevišti 2022
Známý i neznámý A. Dvořák:
Rapsodie I., symfonie č. 7
(koncert v rámci 20.
festivalového cyklu Musica
Florea Bohemia 2022)
Benefiční akce ve prospěch
Centra pro zdravotně postižené
Festival Patříme k sobě 2022
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Husova 82,
513 01 Semily
Antonína Dvořáka
335,
511 01 Turnov
Liberecká 5/1900,
466 01
Jablonec nad Nisou

U Cihelny 108,
250 65 Bořanovice
Náměstí 166,
471 03 Kravaře
Nádražní 213,
513 01 Semily

00276111

30.000 Kč

00276227

50.000 Kč

25035746

49.000 Kč

26546400

50.000 Kč

00260657

50.000 Kč

49294555

43.000 Kč
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zdravotně postižených
Semily, z.s.

7.

Sorsya, s.r.o.

8.

Tantehorse z.s.

Oléfest History 2022
Umělecká residence Odolné
Ralsko

Zlatá Olešnice 184,
468 47 Zlatá
Olešnice
Rybná 716/24,
110 00 Praha

04563671

41.000 Kč

22828044

50.000 Kč

4. s neposkytnutím dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, níže uvedeným subjektům z důvodu
rozporu s administrativními podmínkami programu:
čís.

1.

Žadatel

Název projektu
Noc sokoloven v jablonecké
sokolovně

ArtproProstor
Kalendář Liberecka spol. s

2.

S rodinou do Vesce

3.

SakumPikum - divadlo a
tvoření

Sídlo/bydliště

IČO/nar.

Požadovaná
výše dotace

Topolová 454,
468 02 Rychnov u
Jablonce nad Nisou

03818594

39.000 Kč

Papírová 537,
460 01 Liberec

28739841

50.000 Kč
37.000 Kč

Nám. Dr. Karla
Kramáře 227, 512 11
Vysoké nad Jizerou

4.

Město Vysoké nad Jizerou

Vysocká pouť 2022

5.

Obec Chuchelna

Chuchelská pouť 2022

6.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOR FILMS s. r. o. OUTDOOROVÝCH FILMŮ - oprava žádosti?
20. ROČNÍK

7.

Podralský nadační fond
ZOD

8.

Spolek sympozia rytého
skla, z.s.

Chuchelna 296,
513 01 Chuchelna
Smetanovo náměstí
1180/7, 702 00
Moravská Ostrava a
Přívoz

Svatomartinský jarmark a krůtí
Jáchymov 1,
hody
471 29 Brniště
8. mezinárodní sympozium
rytého skla 2022 - teoretické
Osvobození 69, 471
sympozium
14 Kamenický Šenov

00276294

25.000 Kč

00275760

24.000 Kč

28614593

20.000 Kč

28678419

50.000 Kč

68299656

50.000 Kč

5. se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci
dotace
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 4/22/VKPPCR/28
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1. Se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 105/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 07 Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Obnova kulturních památek – nespecifikované rezervy“
o částku 4.550.000 Kč
b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí navržených k individuální
podpoře ve výši 4.550.000 Kč
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2. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 800.000, - níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Římskokatolická farnost Raspenava / církve a náboženské
Název příjemce/právní forma
společnosti
IČ

46748466

Sídlo

Fučíkova 637, 463 61 Raspenava

Název projektu:

Oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Raspenavě II. etapa

Účel projektu:

Záchrana a obnova nemovité kulturní památky

Rozhodující závazné výstupy Montáž střešní krytiny bobrovky 350 m2
Montáž střešních latí 310 m2
projektu:
Dotace ve výši v Kč:

800.000, -

Podíl dotace z celkových
45,23 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

1. 3. 2022 – 31. 12. 2022

NE
De minimis:
3. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 400.000, - níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název
příjemce/
právní
Město Železný Brod / obec, město, statutární město
forma:
IČ:

00262633

Sídlo:

náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

Název projektu:

Oprava povrchů komunikací v historické části města –
v Trávníkách

Účel projektu:

Účelem projektu je zlepšení povrchů komunikací
v historické části města Železný Brod, aby pohyb turistů byl
bezpečný a došlo ke zpříjemnění vzhledu města pro turisty
a návštěvníky jedinečné vesnické památkové rezervace.

Rozhodující závazné výstupy
Opravené úseky komunikací 2 komplety
projektu:
Podíl dotace z celkových
49,34 %
způsob. výdajů (%)
Dotace ve výši v Kč:

400.000, -

Termín realizace:

3. 1. 2022 – 30. 3. 2022

NE
De minimis:
4. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 600.000, - níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Římskokatolická farnost Krásná / církve a náboženské
Název příjemce/právní forma
společnosti
IČ

60254408

28

Výpis usnesení č. 4. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 11. 4. 2022

Sídlo

Františka Balatky 132, 468 22 Železný Brod

Název projektu:

Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice u kostela sv.
Josefa v Krásné

Účel projektu:

Restaurování sloupu včetně sousoší. Zachování kulturní
památky.

Rozhodující závazné výstupy
Restaurování sloupu kompletní 1 komplet
projektu:
Dotace ve výši v Kč:

600.000, -

Podíl dotace z celkových
60,32 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

25. 4. 2022 – 31. 12. 2022

NE
De minimis:
5. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 500.000, - níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Římskokatolická farnost – děkanství Jablonec nad Nisou /
Název příjemce/právní forma
církve a náboženské společnosti
IČ

16390113

Sídlo

Horní náměstí 1056/12, 466 01 Jablonec nad Nisou

Název projektu:

Restaurování varhan z kostela Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova v Jablonci nad Nisou – II. etapa

Účel projektu:

Restaurování unikátních varhan firmy Rieger, které jsou
příslušenství nemovité kulturní památky kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou.

Rozhodující závazné výstupy
Restaurování varhan 1 komplet
projektu:
Dotace ve výši v Kč:

500.000, -

Podíl dotace z celkových
20,03 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

1. 3. 2022 – 31. 8. 2023

NE
De minimis:
6. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 900.000, - níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Římskokatolická farnost – děkanství Semily / církve a
Název příjemce/právní forma
náboženské společnosti
IČ

15045463

Sídlo

Komenského náměstí 125, 513 01 Semily

Název projektu:

Obnova střešního pláště kostela sv. Petra a Pavla
v Semilech – II. etapa

Účel projektu:

Obnova kulturní památky, zajištění funkčnosti střechy a
zajištění její dlouhodobé životnosti.
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Rozhodující závazné výstupy
Hliníková falcovaná krytina Prefa 331 m2
projektu:
Dotace ve výši v Kč:

900.000, -

Podíl dotace z celkových
64,47 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

1. 3. 2022 – 30. 5. 2023

NE
De minimis:
7. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 650.000, - níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Náboženská obec Církve československé husitské v České
Název příjemce/právní forma
Lípě / církve a náboženské společnosti
IČ

63778459

Sídlo

Roháče z Dubé 496/16, 470 01 Česká Lípa

Název projektu:

Oprava střešního pláště, krovu a stropu kostela Mistra
Jana Husa v České Lípě II. etapa

Účel projektu:

Zabezpečení havarijního stavu střešní konstrukce a výměna
střešní krytiny na kostele Mistra Jana Husa v České Lípě

Rozhodující závazné výstupy
Nová střešní krytina 418 m2
projektu:
Dotace ve výši v Kč:

650.000, -

Podíl dotace z celkových
26,30 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

14. 2. 2022 – 31. 10. 2022

NE
De minimis:
8. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 700.000, - níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Římskokatolická farnost Volfartice / církve a náboženské
Název příjemce/právní forma
společnosti
IČ

62237837

Sídlo

Volfartice 82, 471 12 Volfartice

Název projektu:

Oprava fasády věže kostela sv. Petra a Pavla, Volfartice
a odvodnění

Účel projektu:

Záchrana a obnova nemovité kulturní památky

Rozhodující závazné výstupy Oprava omítek fasády včetně barevného nátěru 263 m2
Obnova dešťové kanalizace kolem objektu 90 bm
projektu:
Dotace ve výši v Kč:

700.000, -

Podíl dotace z celkových
49,97 %
způsob. výdajů (%)
Termín realizace:

2. 5. 2022 – 17. 10. 2022
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NE
De minimis:
9. 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: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 4/22/VKPPCR/29
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police, IČ 48282553,
se sídlem Křižíkova 49, 471 06 Horní Police, o změnu závazných parametrů smlouvy a termínu
ukončení realizace projektu „Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní
Polici II. etapa“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 07. Kultura,
památková péče a cestovní ruch, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 236/21/ZK ze dne 25. 5. 2021,
souhlasí
1. se změnou závazných parametrů projektu „Obnova areálu poutního kostela Navštívení
Panny Marie v Horní Polici II. etapa“ z těchto:
název parametru
hlavice pilastru
hlavice pilastru s figurálním motivem
zlacený medailon světce
medailon s dušičkami
dveře dvoukřídlé

jednotka
kus
kus
kus
kus
kus

hodnota
8
12
4
4
3

jednotka
kus
kus
kus
kus
kus

hodnota
8
12
4
4
2

na tyto nové:
název parametru
hlavice pilastru
hlavice pilastru s figurálním motivem
zlacený medailon světce
medailon s dušičkami
dveře dvoukřídlé

2. se změnou termínu realizace projektu „Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny
Marie v Horní Polici II. etapa“ z 30. 6. 2022 na 30. 9. 2022, a s prodloužením termínu pro
podání vyúčtování z 19. 8. 2022 na 19. 11. 2022,
3. s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. OLP/1819/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast
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podpory: 07. Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt „Obnova areálu poutního
kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici II. etapa“, uzavřené dne 29. 6. 2021 mezi
Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Horní Police a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna závazných parametrů smlouvy a termínu ukončení realizace projektu,
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 4/22/VKPPCR/30
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání

Ukázka tradičních
sklářských řemesel
– program Udělej
si sám
AJETO spol.
Ukázka formou
s r.o. Czech Glass
1.
1
exkurze tradičních Lindava 167,
Craft /
.
sklářských řemesel – 471 58 Cvikov
společnost
foukání skla,
ručením
pískování skla,
omezeným
výroba dřevěných
forem a vyzkoušení
si daného řemesla.

Pořádání
exkurzí ve
sklárně – 1
48288586 soubor
Workshop
Udělej si sám
– 1 soubor
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66.67

1. 1. –
48.650 31. 12.
2022

De minimis

Sídlo/bydliště

Termín realizace
projektu

Název projektu
účel projektu

Rozhodující
závazné
IČ/nar. výstupy
projektu

Dotace v maximální
výši (Kč)

č.

Příjemce
forma

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 104/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 929 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Program 7.6 Řemeslná a zážitková turistika –
nespecifikované rezervy“ o částku 999.907 Kč
b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí podpořených v rámci programu
7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2022 v souhrnné výši 999.907 Kč
2. s poskytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, v úhrnném objemu
999.907 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu do výše:

ANO
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Dílna Zauhlovačky
– oživení výroby
koberců
Projekt Dílna
Zauhlovačky spolku
AvantgArt chce
rozšířit turistickou
2.
nabídku oblasti
AvantgArt, z. s. / Liberce o stálou
spolek
ukázku výroby
koberců a rozšíření
nabídky workshopů,
které Dílna
Zauhlovačky pro
veřejnost nabízí.

3.

G300-spolek /
spolek

4.

5.

GDSH digital
s.r.o. /
společnost
ručením
omezeným

Nákup
tuftingového
stroje – 1 ks
Ukázka
výroby na
Vnější 1392,
akci pro
463 11
04759583 veřejnost – 2
Vratislavice nad
hodiny
Nisou, Liberec
Školení, jak
pracovat
s tuftingovým
strojem – 2
hodiny

69.44

1. 1. –
48.650 31. 12.
2022

Projekt Civilizace
Účelem projektu je
oživení veřejného
prostoru jako
možného cíle
turistického ruchu. Papírová 537,
V tomto případě se 460 01 Liberec
jedná o netradiční, v
ČR zcela ojedinělý
turistický cíl –
galerie kanálových
poklopů v Liberci.

Umístění
fotografií
kanálových
poklopů z ČR
a ze světa do
virtuálního
27022323
průvodce
(www.ciciliza
ce.info) – 100
ks
Den civilizace
– akce – 1 den

46.73

50.000

Historie Liberce
Cílem projektu je
nabídnout
návštěvníkům
Liberce pomocí
jednoduše stažitelné
mobilní aplikace
Chotěšovská
TourStories nový
680/1, 190 00
produkt cestovního Praha
ruchu zaměřený na
zážitkovou turistiku.
Jedná se o nového
audio průvodce –
trasu Historií
Liberce.

Interaktivní
audio
29126495 průvodce
v mobilní
aplikaci - 1 ks

25.97

1. 5.50.000 30.6.
2022

Počet mutací
pohledů
s příběhem –
10 ks
28739841
Počet
vydaných
pohledů –
10.000 ks

43.48

50.000

Pohledy
s příběhem
Projekt by měl
posloužit ke
zviditelnění
Kalendář
turistických cílů
Liberecka spol.
Libereckého kraje Papírová 537,
s.r.o. /
netradičními a
460 14 Liberec
společnost
moderními formami.
ručením
jedná se o
omezeným
audiovizuální
projekt na podporu
cestovního ruchu v
Libereckém kraji.
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1. 1. –
31. 12.
2022

1. 1. –
31. 12.
2022

NE

NE

ANO

ANO
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6.

7.

8.

Produkt cesta
za řemeslem –
dílny pro
veřejnost - 1
soubor
Počet
řemeslných
dní – 6 dnů
Výškově
seřizovatelná
09055304
židle pro
účastníky
zážitkových
akcí řemesel –
1 ks
Vybavení
textilní dílny
(stav,
kolovrat) – 2
ks

64.94

48.650

1. 4. –
31. 12.
2022

NE

Zážitkový
Pojizerský Pacifik
2022
Účelem projektu je
zatraktivnění
nabídky v turisty a
rezidenty opomíjené
Krkonoše –
lokalitě v sezoně i
Zámek 1, 543
svazek měst a
mimosezoně, a to
obcí / dobrovolný
01 Vrchlabí
prostřednictvím
svazek obcí
realizace aktivit,
které propojují
zážitek z jízdy
údolím Jizery s
historií, tradicí a
kulturním dědictvím
regionu.

Tištěný
materiál –
program
zážitkových
akcí – 2000 ks
Pohádkové
představení –
70157898 2 ks
Komentované
prohlídky
železniční
stanice
Martinice
v Krkonoších
– 2 ks

47.62

50 000

1. 4. –
30. 11.
2022

NE

Tovaryšem čtvera
řemesel 2022 aneb
Tradiční řemesla
Lomnicka slovem a
činem
Regionální
(celokrajský) projekt
určený široké cílové
skupině účastníků – čp. 4, 512 51
turistů z regionu a Lomnice nad
Libereckého kraje (a Popelkou
především dětem) je
díky svému cíli,
zaměření a bohaté,
žánrově různorodé
program. nabídce
dlouhodobě
udržitelným
produktem.

Workshopy –
8 ks
70949468 Propagační
materiál – 500
ks

29.90

29 000

1. 5. –
31. 12.
2022

NE

Kittelovo
muzeum p.o. /
příspěvková
organizace

Kulturní a
informační
středisko,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

Cesta za řemeslem
– Kittelovsko
Podpora rozšíření
turistické nabídky a
tvorby, a zavedení
Krásná 10, 468
produktů cestovního
21 Pěnčín
ruchu zaměřených
na zážitkovou
turistiku a řemeslné
tradice v Krásné –
Kittelův dům
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Redesign
Cipískovy stezky
v Jičíně
Kompletní úpravou
existující Cipískovy
stezky bude
Kulturní zařízení dosaženo
Husova 206,
města Jičína / zatraktivnění
9.
příspěvková
nabídky pro rodiče 506 01 Jičín
organizace
a děti v Jičíně.
Jedná se o
celoročně zdarma
přístupnou aktivitu,
která rozvíjí obraz
Jičína jako města
pohádky.

Zábavná
stezka pro
rodiny –
13584430
aktivní
účastníci za
rok - 5000

47.62

1. 2. –
50 000 30. 6.
2022

Bylinkářem
v Českém ráji pro
děti i dospělé
Propagace a
popularizace
tradičního
bylinkaření
prostřednictvím
nabídky zážitkových
10.
bylinkářských dílen
Bylinky z ráje / na Maloskalsku pro
fyzická osoba veřejnost, rozšíření
podnikající
nabídky o dílny pro
rodiče s dětmi.
Vytvoření
popularizačního
materiálu se
vztahem k lokalitě.

Prezentované
bylinkářské
okruhy – 4
témata
Bylinkářské
workshopy –
2 typy akce
12591378
Propagační
letáčky – 2
typy letáku
Sada
bylinkářských
karet místních
bylin – 1 sada

70.00

48 494

1. 1. –
31. 12.
2022

ANO

Osobní průvodce
Smartguide a
lodička pro Českou
Kamenici
Průvodce
Smartguide a
designová lodička
Smart Guide –
doplňující turistické
aplikace – 1
aktivity, které město náměstí Míru
ks
Město Česká
11.
Česká Kamenice
219, 407 21
00261220
Kamenice / město
Designová
intenzivně rozvíjí od Česká kamenice
lodička – 100
roku 2020. Obě
ks
aktivity cílí na
turisty bez omezení
věku a rodiny s
dětmi, zároveň
navazují na projekt
podpořený v roce
2020 z MMR.

66.41

48 650

1. 3. –
31. 5.
2022

NE
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Řemeslné a
zážitkové
programy
Realizace
řemeslných a
zážitkových
Řemeslné a
Muzeum skla a
programů, s
zážitkové
bižuterie v
důrazem na tradiční U Muzea 3984,
programy vč.
Jablonci nad
12.
sklářská a bižuterní 466 01 Jablonec 00079481
online aktivit
Nisou /
řemesla, pro
nad Nisou
příspěvková
– cyklus akcí návštěvníky muzea
organizace
10
včetně jejich
propagace,
zaměřená na
rozšíření turistické
nabídky v
Libereckém kraji.

Obec Kravaře /
13.
obec

14.

15.

Papyrea, z.s. /
spolek

/ fyzická osoba
podnikající

27.27

30 000

1. 1. –
31. 12.
2022

NE

Rozšíření Liščí
stezky – nové
okruhy
Rozvoj cestovního
ruchu, turistiky,
zdravého životního
stylu a povědomí o
obci Kravaře.
Rozšíření nabídky
stávajícího vyžití v
obci.

Výroba
náměstí 166,
značení,
00260657
471 03 Kravaře
informačních
cedulí – 20 ks

50.00

50 000

1. 1. –
31. 12.
2022

NE

Workshopy
v Ruční papírně
Papyrea
Rozvoj exkurzí a
vytvoření nových
jednodenních
workshopů

Jednodenní
Zdislava 87, 463
workshopy –
53 Zdislava
22901884
6 ks

70.00

48 562

1. 4. –
31. 12.
2022

ANO

Workshopy –
18 dnů

70.00

38 652

1. 1. –
31.12.
2022

ANO

Poznávání
tradičního řemesla
Českého ráje:
sklářství –
skleněný šperk
Seznámení
návštěvníků s
historií sklářství v
Libereckém Kraji, s
tradičním řemeslem
Českého Ráje –
šperkařstvím, s
výrobou skleněných
perel a obecně se
zpracováním skla.
Workshopy s
ukázkami
šperkařských
technik a seznámení
s historií.
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16.

17.

fyzická osoba
podnikající

fyzická osoba
podnikající

Zážitková a
řemeslná turistika
na statku ve
Střížovicích,
v podobě exkurzí
s možností
nahlédnutí do
výroby
regionálního BIO
produktu
Zvýšit turistickou
atraktivitu tradiční
jablečné oblasti
Střížovice a zvýšit
povědomí o
tradičním
zpracování jablek,
pomocí možnosti
exkurzí na statek a
vyzkoušením si
procesu výroby – od
pupenu jabloně,
samotný sběr jablek,
až po lahodný BIO
mošt.

Tvorba
propagačního
materiálu pro
exkurze –
videoprůvodc
e statkem a
výrobou, se
záběry
z dronu – 1 ks
Tvorba
propagačních
fotografií – 50
ks
Zřízení
uživatelského
účtu –
Instagram a
propagace na
sociálních
sítích –
Instagram,
Facebook – 1
50.00
ks
Pořízení
česáků
s teleskopicko
u tyčí – 2 ks
Pořízení
sběracích košů
– Oslavan – 2
ks
Pořízení
nerezových
pomůcek pro
umožnění
ochutnávky
návštěvníkům
– 10 ks
Pořízení kýblů
s kovovým
uchem 32 l
pro sběr
jablek – 20ks

19 645

1. 5. –
31. 12.
2022

ANO

Edgart sítotiskové
workshopy
Projekt “Edgart
sítotiskové
workshopy“ je
rozšířením aktivit
atelieru a dílny
Edgart, jejíž
doménou je
navrhování a výroba
lněných produktů. V
tomto celoročním
projektu se bude
konat nejméně pět
sítotiskových
workshopů s
profesionálním
přístupem.

Sítotiskové
workshopy –
5 dnů

40 297

1. 1. –
31. 12.
2022

ANO
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On-line a off-line
propagace a rozvoj
nabídky Exkurzí
do výroby
perličkových ozdob
v Poniklé
Rozšíření nabídky
Exkurzí jejich
Rautis, a.s. /
Poniklá 151,
18.
propagace (off-line
akciová společnost
512 42 Poniklá
a on-line) a
představení v
koordinaci s akcemi
Crystal Valley.
Celoroční
prezentace exkurzí
on-line – FCB,
Instagram, Google

Výroba a tisk
letáků na
prohlídky
Unplugged –
2000 ks
Nákup
reklamního
64052923
prostoru
Google a
Facebook – 1
soubor
Noční
prohlídky – 8
ks

Doba trvání
akce – 4 dny
Funkční
Do Jablonce za
model
sklem a bižuterií
virtuálního
Cílem je dlouhodobý
showroomu
Svaz výrobců rozvoj turistického Palackého
Palace Plus –
projektu
„Do
3479/41,
466
01
skla a bižuterie /
19.
60253207 1 ks
zájmové sdružení Jablonce za sklem a Jablonec nad
On line leták
právnických osob bižuterií“ a restart Nisou
na Víkend
hlavních aktivit po
Křišťálového
skončení
údolí – 1 ks
koronavirové krize.
On line leták
na České
Vánoce – 1 ks

20.

fyzická osoba
podnikající

Redesign
webových stránek
Stefany
V rámci projektu
Regionální produkt
Český ráj. Na
nových webových
stránkách by se lidé
měli poutavou
formou seznámit s
podmínkami, za
kterých se mohou za
mnou vypravit do
výroby a vyzkoušet
si a zažít moje
řemeslo.

Nové webové
stránky – 1 ks
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50.00

50 000

1. 1. –
31. 12.
2022

ANO

69.23

43 785

1. 6. –
31. 12.
2022

ANO

70.00

44 272

1. 4. –
30. 9.
2022

ANO
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21.

22.

Tkalcovské
muzeum z.s. /
spolek

Textilní dědictví
v Krkonoších
Popularizace
tradičních textilních
řemesel
prostřednictvím
zážitkových
programů a
rozšiřování nabídky U Božích muk
CR o řemeslné
22, 541 01
exkurze v tkalcovně Trutnov
Tkalcovského
muzea, programů a
workshopů pro
veřejnost po celý
rok i u
spolupracujících
organizací na území
Krkonoš

Zážitkový
program
v muzeu –
1000 osob
Tradiční akce
pro veřejnost
a turisty – 150
osob
Výstava
dekorování
textilu
v lidové
tvorbě – 100
dnů výstavy
Workshopy,
semináře a
22680152 dílny – 25
workshopů a
seminářů
Rozvoj online
forem
propagace a
marketingu –
2 formy
Vytvoření
nového
produktového
balíčku –
Zážitek
v Krkonošské
tkalcovně – 1
produktový
balíček

17.31

45 000

1. 1. –
31. 12.
2022

NE

Turnovské
památky a
cestovní ruch,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

Za turnovskými
drahokamy – hra
pro rodiny s dětmi
Vytvoření nového
turistického
produktu pro rodiny
s dětmi přibližující
5. května 25,
místní tradici
511 01 Turnov
kamenářství a
šperkařství.
Účastníci se
zábavnou formou
seznámí s řemeslnou
tradicí města a jeho
památkami.

Tištěná
brožura „Za
turnovskými
00371360 drahokamy“ –
3000 ks
PR články – 2
ks

50.00

42 600

1. 2. –
31.8.
2022

NE

44.88

25 000

1. 4. –
31. 12.
2022

ANO

Nedělnění
Počet
Účelem projektu je
workshopů –
rozšíření nabídky
dílen – 6 ks
programu
Počet dní, ve
Valdštejnské lodžii v
kterých dílny
mimo sezónních
probíhají – 6
měsících. V rámci
dnů
Valdštejnské
projektu
Sedličky 4, 506
23. imaginárium, z.ú.
02346915 Počet
uspořádáme cyklus 01 Jičín
/ ústav
účastníků
řemeslných dílen
celkem – 60
pro dospělé i pro
osob
děti pod vedením
Počet
uznávaných
účastníků
odborníků
jedna dílna –
Libereckého
10 osob
regionu.

3. s neposkytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, níže

39

Výpis usnesení č. 4. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 11. 4. 2022

uvedeným subjektům z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení a
vyčerpání alokace dotačního programu:
čís.
1.

Žadatel

Název projektu

BEZMEZER, o.p.s.

IČ/nar.

Komenského 207,
468 02 Rychnov u
Jablonce nad Nisou

02488027

Místní akční skupina
Krkonoše

Požadovaná výše
dotace v Kč
50 000

Kreativní dílna ve sklářském
ateliéru BD

2.

3.

Particoloured ART 2022

Sídlo/bydliště

39 370

Krakonošova stopa po řemeslech,
tradicích a regionálních
Prostřední Lánov
produktech
39, 543 41 Lánov

50 000
27005844

4. s neposkytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, níže
uvedeným subjektům z důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu:
čís.
1.

Žadatel

Název projektu
Nazdar! dílny – truhlařina

ArtproProstor

Sídlo/bydliště

IČ/nar.

Požadovaná výše
dotace v Kč

Topolová 454, 468
02 Rychnov u
Jablonce nad Nisou

03818594

38 000

2.

Putování od Knihobudky ke
knihobudce

14 000

3.

Krkonošská pivní stezka

50 000

4.

Město Kamenický Šenov Palmeho sklářská stezka

5.

Nadační fond Jičín –
město pohádky

Redesign webových stránek
pohadka.cz

Osvobození 470,
471 14 Kamenický
Šenov

00260622

52 969

Denisova 400, 506
01 Jičín

15056627

50 000

5. 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: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 4/22/VKPPCR/31
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1. s udělením titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ nominované
řemeslnici:
 paní Pavlíně Jůnové, nar. 23. 10. 1966, bytem Horní Maxov 196, 468 71 Lučany
nad Nisou, v oboru podmalby na skle,
2.

s zapsáním Turnovského kamenářství – tradiční podomácká výroba – broušení drahých
kamenů na Turnovsku na „Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Libereckého kraje“
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a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 4/22/VKPPCR/32
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 108/22, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na
rok 2022 a zároveň se navyšují výdaje v kapitole 923 07 Spolufinancování EU odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, a to o částku 2.131.417,98 Kč z titulu přijaté dotace
Ministerstva pro místní rozvoj určené pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou
organizaci na realizaci projektu Restaurování historických artefaktů, který je realizován v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, v členění ÚZ 107117015: 118.412,11 Kč,
ÚZ 107517016: 2.013.005,87 Kč
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

……………………………….
Mgr. Daniel David
předseda výboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 12. 4. 2022
Zapsala: Ivana Maršálková
Tajemník výboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
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