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

Zápis č. 6 ze zasedání Výboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 13. 6. 2022
Přítomno:

13 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:
Hosté:

PhDr. Mgr. René Brož

Ověřovatelé:

Jaroslav Kořínek

1. Zahájení
Jednání zasedání 6. výboru kultury památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva
Libereckého kraje v roce 2022 zahájil Mgr. Daniel David.
usnesení č. 6/22/VKPPCR/42
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. 6/22/VKPPCR/43
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
schvaluje
program 6. řádného zasedání konaného dne 13. 6. 2022
Před hlasováním přišel Martin Brož

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 23. 5. 2022 byla
prezentována na zasedání zastupitelstva kraje 31. 5. 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. 181/22 – úprava kapitol 914 07 – Působnosti a 917 07 – Transfery poskytnutí účelových dotací Naivnímu divadlu Liberec a Divadlu F. X. Šaldy
Předmětem materiálu je poskytnutí neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu Libereckého
kraje Naivnímu divadlu Liberec a Divadlu F. X. Šaldy Liberec. V souladu s memorandem
uzavřeným mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec je vyčleněno v rozpočtu
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 5 milionů korun na investiční dotace a 2
miliony korun na podporu těchto divadel.
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 181/22, kterým se
a) v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
snižuje rozpisový ukazatel „Propagace kultury LK“ o částku 50.000 Kč,
b) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zavádí
specifický ukazatel „Naivní divadlo – Prezentace představení na festivalu v Helsinkách“
ve výši 50.000 Kč,
c) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního snižuje
specifický ukazatel, „Memorandum LK a SML – investice“ o částku 5.000.000 Kč,
d) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zavádí
specifický ukazatel „Divadlo F. X. Šaldy Liberec - Výměna sedadel II. etapa“ ve výši
3.810.000 Kč, specifický ukazatel „Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Nákup projektoru“
ve výši 790.000 Kč a specifický ukazatel „Naivní divadlo - Zakoupení osvětlovacího
pultu“ ve výši 400.000 Kč,
e) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního snižuje
specifický ukazatel, „Memorandum LK a SML - neinvestice“ o částku 2.000.000 Kč,
f) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zavádí
specifický ukazatel „Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Podpora divadelní činnosti“ ve výši
1.470.000 Kč, specifický ukazatel „Naivní divadlo Liberec – Podpora divadelní činnosti
leden–květen 2022“ ve výši 300.000 Kč a specifický ukazatel „Naivní divadlo Liberec
– Podpora divadelní činnosti červen – prosinec 2022“ ve výši 230.000 Kč,
2. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální kultury níže
uvedeným žadatelům:
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příspěvková
organizace
Naivní
divadlo
Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

*divadelní
představení 4

Moskevská
32/18,
Liberec

00083178

Podpora divadelní
činnosti v roce 2022 –
leden - květen
Podpora divadelní
činnosti v roce 2022 (od
1. 1. do 9. 6. 2022).
Podpora divadelní
činnosti v roce 2022 –
červen - prosinec
Podpora divadelní
činnosti v roce 2022
2022 (od 10 6. do 31.
12. 2022).
Zakoupení
osvětlovacího pultu ETC
ION XE 20
Zakoupení osvětlovacího
pultu ETC ION XE 20 do
hlavního sálu Naivního
divadla Liberec včetně
dotykového monitoru.

Moskevská
32/18,
Liberec

Moskevská
32/18,
Liberec

příspěvková
organizace

Divadlo F. X.
Šaldy Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Podpora divadelní
činnosti třísložkového
divadla v oblasti tvorby
a uvádění inscenací
opery, činohry, baletu,
muzikálu a
symfonických koncertů
(od 10 6. do 31. 12.
2022).

Zhořelecká
344, Liberec

de minimis

50.000 Kč

1.3. –
30.9.
2022

*divadelní
činnost – 5
měsíců

300.000
Kč

1.1. –
9.6.
2022

00083178

*divadelní
činnost – 7
měsíců

230.000
Kč

10.6.
–
31.12.
2022

00083178

*osvětlovací
pult – 1 ks

400.000
Kč

10.6.
–
31.12.
2022

00083143

*divadelní
činnost – 1
rok

1.470.000
Kč

10.6.
–
31.12.
2022

00083143

*nákup
projektoru
s objektivem
– 1 kus

790.000
Kč

1.2. –
31.8.
2022

Podpora českých
divadel pro rok 2022
Divadlo F. X.
Šaldy Liberec,
příspěvková
organizace

Veřejná
podpora

00083178

de minimis

Naivní
divadlo
Liberec,
příspěvková
organizace

Festival SAMPO 2022 je
mezinárodní festival
loutkových divadel,
který se uskuteční
v Helsinkách 24. –
28.8.2022 Naivní
divadlo Liberec obdrželo
pozvání na festival
s představením
ŠŠŠŠ.ŠŠŠŠ.HŮŮŮ.HAF!

služba v obecném
hospodářském
zájmu

příspěvková
organizace

Moskevská
32/18,
Liberec

Prezentace představení
ŠŠŠŠ.ŠŠŠŠ.HŮŮŮ.HAF!
na festivalu SAMPO
Helsinky Finsko

služba v obecném
hospodářském zájmu

Naivní
divadlo
Liberec,
příspěvková
organizace

IČ/
nar.

služba v obecném
hospodářském zájmu

příspěvková
organizace

Sídlo/
bydliště

de minimis

Naivní
divadlo
Liberec,
příspěvková
organizace

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Dotace v
maximální
výši (Kč)
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Nákup projektoru
Nákup projektoru s
objektivem do Šaldova
divadla na projekci při
divadelních
představeních.

Zhořelecká
344, Liberec
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Divadlo F. X.
Šaldy Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Výměna sedadel v
Šaldově divadle - II.
etapa, nákup
hudebního nástroje,
úprava vstupu do
Malého divadla
Bude provedena
výměna sedadel v ŠD na
II. a III. balkoně včetně
stavebních úprav výměna podlahové
krytiny. Úpravy vstupu
do Malého divadla
včetně venkovního
nábytku. Nákup
hudebního nástroje pro
orchestr DFXŠ.

*výměna
sedadel
v Šaldově
divadle – 175
sedadel
Zhořelecká
344, Liberec

00083143

*úprava
vstupu do
Malého
divadla –
venkovní
úpravy
*nákup
hudebního
nástroje – 1 ks

3.810.000
Kč

10.6.
–
31.12.
2022

služba v obecném hospodářském zájmu
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3. se Smlouvou o poskytnutí
a) účelové neinvestiční dotace č. OLP/1142/2022 na projekt „Prezentace představení
ŠŠŠŠ.ŠŠŠŠ.Hůůů.HAF! na festivalu SAMPO Helsinky Finsko“ mezi Libereckým
krajem a Naivním divadlem Liberec, příspěvková organizace, IČO 00083178, se sídlem
Moskevská 32/18, 460 31 Liberec,
b) účelové neinvestiční dotace č. OLP/1214/2022 na projekt „Podpora divadelní činnosti
v roce 2022 leden - květen“ mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec,
příspěvková organizace, IČO 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 460 31 Liberec,
c) účelové neinvestiční dotace č. OLP/2325/2022 na projekt „Podpora divadelní činnosti
v roce 2022 červen - prosinec“ mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec,
příspěvková organizace, IČO 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 460 31 Liberec,
d) účelové investiční dotace č. OLP/1216/2022 na projekt „Zakoupení osvětlovacího pultu
ETC ION XE 20“ mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec, příspěvková
organizace, IČO 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 460 31 Liberec
e) účelové neinvestiční dotace č. OLP/1213/2022 na projekt „Podpora českých divadel pro
rok 2022“ mezi Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvková
organizace, IČO 00083143, se sídlem Zhořelecká 344, 460 01 Liberec,
f) účelové investiční dotace č. OLP/1149/2022 na projekt „Nákup projektoru“ mezi
Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace, IČO
00083143, se sídlem Zhořelecká 344, 460 01 Liberec,
g) účelové investiční dotace č. OLP/2328/2022 na projekt „Výměna sedadel v Šaldově
divadle - II. etapa, nákup hudebního nástroje, úprava vstupu do Malého divadla“ mezi
Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace, IČO
00083143, se sídlem Zhořelecká 344, 460 01 Liberec,
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1

Výsledek: přijato

4. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti
kultury – společnosti Bohemia JazzFest, o.p.s.
Předmětem materiálu je poskytnutí víceleté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na kulturní akci zařazenou na Seznamu významných akcí podporovaných
Libereckým krajem.
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usnesení č. 6/22/VKPPCR/45
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání

Sídlo

Bohemia
JazzFest,
o.p.s.
obecně
prospěšná
společnost

Bohemia JazzFest 2022 2025
Bohemia JazzFest má za
účel zdarma
zprostředkovat
posluchačům
nezapomenutelný zážitek
pomocí propojení
historické architektury
měst se špičkovými
hudebními produkcemi
v podání těch nejlepších
hudebních hvězd jazzu,
bluesu, funku, latin a
world music.

Pařížská
203/19,
110 00
Praha 1

IČO

27382354

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

Veřejná
podpora

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Celková
výše
dotace/ro
zložení
v letech v
Kč

souhlasí
1. s poskytnutím víceleté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje poskytnuté
v letech 2022 - 2025 žadateli:

* realizace
festivalu
Bohemia
JazzFest
v Liberci –
v letech 2022 2025

400.000
2022 – 100.000
2023—100.000
2024 – 100.000
2025 – 100.000

1.1.2022
–
31.12.20
25

de
mini
mis

2. se Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/2244/2022 na projekt
„Bohemia JazzFest 2022 - 2025“ mezi Libereckým krajem a Bohemia JazzFest, o.p.s., IČO:
27382354, se sídlem Pařížská 203/19, Praha,
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Před hlasováním přišla Ing. Jarmila Levko

Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

5. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti
cestovního ruchu na výstavu Křehká krása
Orgánům kraje je předkládáno ke schválení poskytnutí víceleté účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Libereckého kraje na akci zařazenou mezi významné akce podporované Libereckým
krajem – výstava Křehká krása.
usnesení č. 6/22/VKPPCR/46
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
a) s poskytnutím víceleté účelové neinvestiční dotace v letech 2022-2025 z rozpočtu
Libereckého kraje na základě individuální žádosti tomuto příjemci:
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Svaz výrobců
skla a
bižuterie /
zájmové
sdružení
právnických
osob

60253207

Adresa

Název projektu / účel
projektu

Výstupy
parametrů
projektu

Palackého
41, 460 01
Jablonec
nad Nisou

Výstava Křehká krása /
Podpora bižuterního
průmyslu, rozvoj
turistiky v Libereckém
kraji ve spolupráci
s projektem Křišťálové
údolí a postupný rozvoj
incomingové turistiky po
skončení období
koronavirové krize
v letech 2020-21

Realizace
výstavy Křehká
krása v letech
2022–2025

400.000
2022 - 100.000
2023 - 100.000
2024 - 100.000
2025 - 100.000

4. 8. 2022 –
31. 12.
2025

b) se smlouvou č. OLP/2308/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt realizovaný v letech 2022-2025 pod názvem „Výstava Křehká
krása“, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Svazem výrobců skla a bižuterie,
IČO: 60253207 se sídlem Palackého 41, 466 01 Jablonec nad Nisou
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

6. ZR-RO č. 184/22 úprava kapitol 913 07 příspěvkové organizace a 912 07 účelové
příspěvky – příspěvkové organizace, poskytnutí mimořádných účelových
příspěvků
Příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu předložily radě
kraje ke schválení žádosti k financování níže uvedených akcí z kapitoly 912 07 účelové
příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
usnesení č. 6/22/VKPPCR/47
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 184/22, kterou se:
a) snižuje finanční rezerva alokovaná v kapitole v kapitole 913 07 – příspěvkové
organizace odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 3.573.700 Kč
b) navyšují výdaje v kapitole 912 07 – mimořádné účelové příspěvky odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu o částku 3.573.700 kč
c) v kapitole 912 07 – mimořádné účelové příspěvky odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu snižuje dílčí ukazatel „Mimořádné účelové příspěvky pro PO resortu
kultury – nerozepsané“ o částku 2.400.000 Kč a zároveň zavádí nové dílčí ukazatele dle
jednotlivých akcí v úhrnné výši 5.973.700 Kč
bere na vědomí
1. žádosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace o poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků na akce „Pořízení elektronických informačních
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De minimis

IČO

Termín
realizace

Příjemce/
právní statut

Celková výše
dotace/rozlože
ní v letech v Kč
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ANO
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zdrojů“, „Pořízení telefonní ústředny“ a „NejenKNIHOVNA“
2. žádosti Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace o poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků na akce „Motivační projekty pro rozšíření a
zkvalitnění muzejních služeb“ a „Publikace k výročí 150 let muzea“
3. žádosti Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, o poskytnutí mimořádných
účelových příspěvků na akce „Změna technologie osvětlení expozičně-výstavních
prostor a exteriéru objektu OGL“, „Oslavy 70. výročí založení OGL, Exteriérová
prezentace OGL“ a „Obnova ICT technologie v OGL-Vaše priorita“
4. žádosti Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace o poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků na akce „Projekty z motivačního příspěvku –
neinvestice“ a „Projekty investiční z motivačního příspěvku“
souhlasí
1. s poskytnutím mimořádného neinvestičního účelového příspěvku do maximální výše
600.000 Kč Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci na výdaje spojené
s realizací akce „Pořízení elektronických informačních zdrojů“ s následujícími
podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1.1.2022 – 31. 12. 2022
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50%, tj. 300.000 Kč do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí,
další platba bude uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o
zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku
c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023
2. s poskytnutím mimořádného účelového příspěvku do maximální výše 300.000 Kč, a to ve
složení ve složení 176.000 neinvestice a 124.000 Kč investice, Krajské vědecké knihovně
v Liberci, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací akce „Pořízení telefonní
ústředny“ s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1.5.2022 – 31. 12. 2022
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50%, tj. 150.000 Kč, a to ve složení 88.000 Kč neinvestice a
62.000 Kč investice, do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další platba bude
uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného příspěvku
c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023
3. s poskytnutím mimořádného účelového příspěvku do maximální výše 1.460.000 Kč, a to ve
složení ve složení 1.152.000 neinvestice a 308.000 Kč investice, Krajské vědecké knihovně
v Liberci, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací akce „NejenKNIHOVNA“
s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1.5.2022 – 31. 12. 2022
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50%, tj. 730.000 Kč, a to ve složení 576.000 Kč neinvestice a
154.000 Kč investice, do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další platba bude
uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného příspěvku
c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023
4. s poskytnutím mimořádného účelového příspěvku do maximální výše 421.000 Kč, a to ve
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složení 264.990 kč neinvestice a 156.010 kč investice, Severočeskému muzeu v Liberci,
příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací akce „Motivační projekty pro rozšíření
a zkvalitnění muzejních služeb“ s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1.4.2022 – 30. 6. 2023
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50%, tj. 210.500 Kč, a to ve složení 132.495 Kč neinvestice a
78.005 Kč investice, do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další platba bude uvolněna
do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem
schváleného příspěvku
d) předložení průběžného vyúčtování do 10. 1. 2023
e) předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2023
5. s poskytnutím mimořádného neinvestičního účelového příspěvku v maximální výši 250.000
Kč Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací
akce „Publikace k výročí 150 let muzea“ s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1. 6. 2022 – 31. 12. 2023
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50%, tj. 125.000 Kč do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí,
další platba bude uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o
zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku
c) předložení průběžného vyúčtování do 10. 1. 2023
d) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2024
6. s poskytnutím mimořádného investičního účelového příspěvku v maximální výši 535.000
Kč Oblastní galerii Liberec, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací akce
„Změna technologie osvětlení expozičně-výstavních prostor a exteriéru objektu OGL“
s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50%, tj. 267.500 Kč do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí,
další platba bude uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o
zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku
c) předložení závěrečného vyúčtování akce do 10. 1. 2023
7. s poskytnutím mimořádného účelového příspěvku v maximální výši 300.000 Kč, a to ve
členění 195.000 Kč neinvestice a 105.000 Kč investice, Oblastní galerii Liberec,
příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací akce „Obnova ICT technologie v OGL
-Vaše priorita“ s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50%, tj. 150.000 Kč, a to ve složení 97.500 Kč neinvestice a
52.500 Kč investice, do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další platba bude uvolněna
do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem
schváleného příspěvku
c) předložení závěrečného vyúčtování akce do 10. 1. 2023
8. s poskytnutím mimořádného účelového příspěvku v maximální výši 652.000 Kč, a to ve
členění 482.000 Kč neinvestice a 170.000 Kč investice, Oblastní galerii Liberec,
příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací akce „Oslavy 70. výročí založení OGL,
Exteriérová prezentace OGL“ s následujícími podmínkami:
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a) termín realizace výdajů 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50%, tj. 326.000 Kč, a to ve složení 241.000Kč neinvestice a
85.000 Kč neinvestice, do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další platba bude
uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného příspěvku
c) předložení závěrečného vyúčtování akce do 10. 1. 2023
9. s poskytnutím mimořádného neinvestičního příspěvku v maximální výši 780.500 Kč Muzeu
Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací akce
„Projekty z motivačního příspěvku – neinvestiční“ s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1.1. 2022 – 31. 12. 2022
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50%, tj. 390.250 Kč do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí,
další platba bude uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o
zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku
c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023
10. s poskytnutím mimořádného investičního příspěvku v maximální výši 675.200 Kč Muzeu
Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací akce
„Projekty investiční z motivačního příspěvku“ s následujícími podmínkami:
a) termín realizace výdajů 1.1. 2022 – 31. 12. 2022
b) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50%, tj. 337.600 Kč do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí,
další platba bude uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o
zaslání zřizovatelem schváleného příspěvku
c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2023
a to za předpokladu schválení změny rozpočtu-rozpočtového opatření č. 184/22
Zastupitelstvem Libereckého kraje.
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

7. ZR–RO č. 183/22 - změna specifických ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery –
poskytnutí individuálních dotací v oblasti péče o kulturní dědictví na rok 2022
1. Obec Sloup v Čechách podala řádnou individuální žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch. Elektronicky
prostřednictvím modulu VFP byla žádost podána dne 16. května 2022, v písemné podobě
včetně doplňujících příloh byla odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
doručena dne 18. května 2022. Rozpočet projektu „Statické zajištění trhlin a přezdění
narušených částí Kaple sv. Jana Nepomuckého“ na období 2022 činí celkem 1.139.208,39
Kč vč. DPH. Dotace Libereckého kraje tak bude činit 61,45 % z celkových výdajů projektu.
2. Tělocvičná jednota Sokol Jablonec nad Nisou podala řádnou individuální žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče
a cestovní ruch. Elektronicky prostřednictvím modulu VFP byla žádost podána dne
24. května 2022, v písemné podobě včetně doplňujících příloh byla odboru kultury,
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památkové péče a cestovního ruchu doručena dne 25. května 2022. Rozpočet projektu
„Obnova zábradlí, podlah a schodišť sokolovny v Jablonci nad Nisou, II. etapa“ činí
celkem 956.083,- Kč vč. DPH. Dotace Libereckého kraje tak bude činit 52,30 %
z celkových výdajů projektu.
usnesení č. 6/22/VKPPCR/48
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1. Se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 183/22, 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 1.200.000 Kč
b) zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí navržených k individuální
podpoře ve výši 1.200.000 Kč
2. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 700.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název příjemce/právní forma Obec Sloup v Čechách/obec
IČ

00525677

Sídlo

Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Název projektu:

Statické zajištění trhlin a přezdění narušených částí
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Účel projektu:

Statické zajištění kaple a přezdění narušených částí, aby v
následujících letech mohlo být pokračováno v opravě oken,
dveří a nové fasády.

Rozhodující závazné výstupy Statické zajištění trhlin a přezdění narušených částí Kaple
sv. Jana Nepomuckého 1 komplet
projektu:
Dotace ve výši v Kč:

700.000,-

Termín realizace:

1. 6. 2022 – 30. 11. 2022

NE
De minimis:
3. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 500.000 Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název
příjemce/
právní Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. Nisou / pobočný
spolek
forma:
IČ

60252260

Sídlo:

Fügnerova 1054/5, 466 01 Jablonec nad Nisou

Název projektu:

Obnova zábradlí, podlah a
v Jablonci nad Nisou, II. etapa

Účel projektu:

Zachování a obnova nemovité kulturní památky.

schodišť

sokolovny

Rozhodující závazné výstupy
Obnova dřevěného zábradlí na galerii Velkého sálu 1 soubor
projektu:
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Dotace ve výši v Kč:

500.000,-

Termín realizace:

3. 1. 2022 – 30. 6. 2023

ANO
De minimis:
4. 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

8. Poskytnutí finančního daru vítězi soutěže Památka roku 2021 Libereckého kraje
z kapitoly 917 07 – Transfery
Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 30/22/ZK ze dne 25. 1. 2022 vyhlášení
soutěže „Památka roku 2021 Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité
kulturní památky na území Libereckého kraje a statut této soutěže. Soutěž si klade za cíl
upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby
v našem regionu, které si zaslouží pozornost, například s ohledem na cestovní ruch a nové
využití kulturních památek. Soutěž má jednu kategorii, do které spadá jak stavební obnova
nemovité kulturní památky, tak i restaurování nemovité kulturní památky. Cena vítězi se
sestává z trvalé pamětní desky s nápisem „Památka roku 2021 Libereckého kraje“ k umístění
na vítězném objektu a finanční odměny vlastníkovi objektu ve výši 50.000 Kč.
usnesení č. 6/22/VKPPCR/49
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1. že vítězem soutěže Památka roku 2021 Libereckého kraje je obnova vnějšího pláště
školy č.p. 288 v Komenského ulici v Jilemnici realizovaná v letech 2005 -2021 Městem
Jilemnice,
2. s poskytnutím finančního daru ve výši 50.000 Kč Městu Jilemnice, se sídlem
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 002 75 808, za vítězství v soutěži
Památka roku 2021 Libereckého kraje,
3. s darovací smlouvou OLP/2374/2022 uzavíranou mezi Libereckým krajem jako dárcem
a obdarovaným Městem Jilemnice, o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

9. Dodatek č. 2 k OLP/1617/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, Program 7.2
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Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 235/21/ZK ze dne 25. 5. 2022 bylo rozhodnuto
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací vybraným příjemcům z Dotačního fondu
Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. Součástí
těchto usnesení bylo kromě výše poskytované dotační částky i nastavení závazných parametrů
podpořených projektů a termínu jejich realizace. Podmínky čerpání dotace jsou následně
upraveny v uzavíraných dotačních smlouvách mezi příjemcem dotace a Libereckým krajem
jako poskytovatelem.
usnesení č. 6/22/VKPPCR/50
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – CITOS ČR s.r.o., IČO 26451557, se sídlem Volyňská 1190/3a, 100 00
Praha 10 - Vršovice, o změnu termínu realizace projektu „Obnova fasády na domě č. p. 100,
Nový Bor“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 235/21/ZK ze dne 25. 5. 2021,
souhlasí
s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. OLP/1617/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Obnova fasády na domě č. p. 100,
Nový Bor“, uzavřené dne 2. 8. 2021 mezi CITOS ČR s.r.o. a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna závazných parametrů projektu z hodnoty 292,50 m² fasády na hodnotu
228 m² fasády, dále změna termínu realizace projektu z 31. 8. 2022 na 30. 11. 2022 a změna
termínu pro podání závěrečného vyúčtování z 30. 9. 2022 na 19. 1. 2023,
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Před hlasováním přišel Lukáš Pohanka

Hlasování:
Přítomno: 13

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

10. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 182/22 - změna v kapitole 926 07 poskytnutí účelových dotací v rámci programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické
infrastruktury
Předmětem předloženého materiálu je odsouhlasení změny rozpočtu – rozpočtové opatření č.
182/22 a poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu,
oblasti podpory č. 7 Kultura, památkové péče a cestovní ruch, programu 7.10 Rozvoj
doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání (dále „program 7.10“) v celkové výši
800 000 Kč. Předmětem předloženého materiálu je dále schválení smlouvy č. OLP/2314/22 a
smlouvy č. OLP/2315/22 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7. 10, které jsou přílohami č. 3 a č. 4 tohoto materiálu.
usnesení č. 6/22/VKPPCR/51
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
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1.

2.

Obec
1
Bedřichov
.
/ obec

Sídlo/bydliště

Karavanové stání
Č. p. 218,
Bedřichov/Vybudování
Bedřichov 468
karavanového stání
12
v obci Bedřichov.

Karavanov
00525511 á stání – 4
ks

Karavanová stání
„Homole“,
Poniklá/Vybudování
karavanových stání
s pořízením servisní
technologie pro obytná
Počet
Obec Poniklá vozidla pro potřeby
Č. p. 65, Poniká
karavanový
00276006
/ obec
návštěvníků areálu
512 42
ch stání – 5
Homole tak, aby došlo
ks
ke zvýšení návštěvnosti
areálu, rozšíření
turistické nabídky a
služeb v oblasti
turistické infrastruktury.

De minimis

Název projektu
účel projektu

Rozhodujíc
í závazné
IČ/nar. výstupy
projektu

Termín realizace
projektu

č.

Příjemce
forma

Podíl dotace z
celkových
způsob. výdajů
(%)
Dotace v
maximální výši
(Kč)

souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 182/22, kterým se v kapitole 926 07 Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu mění specifické ukazatele
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury –
karavanová stání“ o částku 800 000 Kč
b) zavádí se nové specifické ukazatele v dotačním programu „7.10 Rozvoj doprovodné
turistické infrastruktury – karavanová stání“ v celkovém objemu 800 000 Kč
2. s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání,
v úhrnném objemu 800 000 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši:

66.67

400 000

1. 1. 2022
– 31. 12.
2023

57.38

400 000

11. 1.
2022 – 31. ANO
12. 2023

ANO

3. se smlouvou č. OLP/2314/22 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a obcí Bedřichov
4. se smlouvou č. OLP/2315/22 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a obcí Poniklá
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 13

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

11. Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu za rok 2021
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Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu za rok 2021 jsou radě kraje předkládány v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění a Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 03/2003 k řízení příspěvkových
organizací (aktualizace k 1. 1. 2013).
usnesení č. 6/22/VKPPCR/52
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok
2021
b) Zprávu o činnosti Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2021
c) Zprávu o činnosti Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace za rok 2021
d) Zprávu o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace
za rok 2021
e) Zprávu o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace za rok 2021
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 13

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

12. RO č. 180/22 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace – záštity s finanční podporou
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 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. 180/22, 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 účelových dotací žadatelům uvedeným v přiložené
tabulce, ve výši 15.000 Kč.
3) Smlouvy č. OLP/2211/2022, č. a OLP/2212/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace z
rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a podpořenými žadateli,
usnesení č. 6/22/VKPPCR/53
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s poskytnutím neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na tyto akce a do této výše:
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žadatel
Matyáš Hančl
Spolek pro
obnovu
hudebního
života v
Rokytnici nad
Jizerou, z.s.

IČO/
datum nar.

14352834

sídlem/
trvale bytem

Šárecká 975/4,
160 00 Praha 6 Dejvice

název akce
My a Oni
Literárněhudební dny v
Rokytnici nad
Jizerou,
zopakování v
Jablonci nad
Jizerou

návrh fin. částky
Název
zaštiťujícího
parametru
radního
5 000 Kč doba trvání
akce
10 000 Kč doba trvání
akce

Hodnota
parametru
3 měsíce
4 dny

souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 180/22, 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
07807150000 s názvem „My a Oni“ v celkové výši 5.000 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
07807160000 s názvem „Literárně-hudební dny v Rokytnici nad Jizerou, zopakování
v Jablonci nad Jizerou“ v celkové výši 10.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
2. smlouvu č. OLP/2211/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a Matyášem Hančlem, bydliště:
a projekt „My a Oni“,
3. smlouvu č. OLP/2212/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Spolek pro obnovu
hudebního života v Rokytnici nad Jizerou, z. s., se sídlem Šárecká 975/4, 160 00 Praha 6,
Dejvice, IČ 14352834 na projekt „Literárně-hudební dny v Rokytnici nad Jizerou,
zopakování v Jablonci nad Jizerou“
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 13

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

13. Aktuální informace z činnosti resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
René Brož informoval členy výboru o vypsaných výběrových řízeních na ředitele Botanické
zahrady a Zoo Liberec. Inzeráty zveřejněny s tím, že noví žadatelé by se měli hlásit do 31.
srpna. Vlastní výběrová řízení proběhnou 7. a 13. 9. s tím, že radě budou nová jména předložena
4. 10. Požadavky na uchazeče jsou specifikovány v profilu uchazeče. Výběrová řízení budou
podle vzoru škol, tzn. že ve výběrové komisi bude i zástupce příspěvkové organizace.
Komise pro vizi Zoo rozhodla, že výběr architekta proběhne pomocí soutěžního dialogu, stejně
jako jej využilo město Liberec na výběr Papírového náměstí. Soutěžní dialog je nová forma
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výběru, kdy se definují vybraní uchazeči, že který se vyberou 3 až 4, se kterými se dotváří
návrh, který odpovídá představě. Ten, co bude nejblíž se pak stane vítězem. Forma výběru je
časově náročnější, ale je to úplně v souladu s Komorou architektů.
Ministerstvo zahraničních věcí vypsalo výběrové řízení na zpracovatele koncepčního návrhu
české účasti na světové výstavě Expo 2025 v Ósace, vítězem se stal manažer Ondřej Soška. Ten
má za úkol návrh detailně zpracovat. Návrh bude předložen vládě ke schválení. Po domluvě
s pane Soškou by téma pavilonu mělo být Křišťálové údolí s tím, že pavilon by po skončení
Expa měl být rozebrán a převezen do Liberce, kde se pro něj spolu s městem hledá vhodné
místo. Jednou z možností, kde by mohl být umístěn, jsou prostory Libereckého výstaviště.
14. Různé
Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Jaroslav Kořínek
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 13. 6. 2022
Zapsala: Ivana Maršálková, tajemník výboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstva Libereckého kraje
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