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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017

Pořadí jednání č. 96
Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti 
podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. s poskytnutím účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 1.000.000 
Kč níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název příjemce/ právní forma: Město Dubá/ město

IČ: 00260479

Sídlo: Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá

Název projektu:
Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé - I. 
etapa

Účel projektu:

Účelem projektu je záchrana, stabilizační opravy, 
úpravy a korektivní obnova nemovité kulturní památky, 
která je zároveň unikátem (technickou památkou), a 
zároveň památníkem na významnou etapu historie 
regionu.

Rozhodující závazné výstupy 
projektu:

1 kpl statické zajištění – táhla
1 kpl odvodnění objektu

Dotace ve výši v Kč: 1.000.000 Kč

Podíl dotace z celkových 
způsob. výdajů (%)

25,96 %

Termín realizace: 31. 3. 2017 – 15. 7. 2018

De minimis: NE

2. se smlouvou o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. 
OLP/1806/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Dubá, se sídlem 
Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá, zastoupeným starostkou Mgr. Zdeňkou 
Šepsovou,

3. s poskytnutím účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 500.000 
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:
Oprava střešního pláště Kaple sv. Jana Nepomuckého ve 
Sloupu v Čechách

Účel projektu: Zachování a obnova ohrožené nemovité kulturní památky
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Rozhodující závazné výstupy 
projektu:

1 komplet oprava krovu střechy

Dotace ve výši v Kč: 500.000 Kč

Termín realizace: 1. 7. 2017 – 30. 11. 2017

De minimis: NE

4. se smlouvou o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. 
OLP/1860/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Sloup v Čechách, se 
sídlem Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách, zastoupenou starostou Jaromírem 
Studničkou,

r o z h o d u j e

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 100.000 Kč 
níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název příjemce/ právní forma:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Liberci/ přípěvková organizace ostatní

IČ: 75032333

Sídlo: Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec

Název projektu:
Válečné konflikty v krajině Liberecka v období 2. poloviny 18. 
století - 2. etapa

Účel projektu:

Terénní lokalizace, identifikace, dokumentace, průzkum a 
interpretace pozůstatků souvisejících s vojenskými aktivitami 
zejména v období druhé poloviny 18. století. Mapování, 
vymezení ochrany a předstihový detektorový průzkum.

Rozhodující závazné výstupy 
projektu:

1 soubor mapový atlas opevňovacích prací
1 ks nálezová zpráva z předstihového detektorového 
průzkumu
1 soubor syntéza historických událostí k tématu

Dotace ve výši v Kč: 100.000 Kč

Podíl dotace z celkových 
způsob. výdajů (%)

80,00 %

Termín realizace: 1. 6. 2017 – 31. 12. 2017

De minimis: NE

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. 
OLP/1849/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Národním památkovým ústavem, 
územním odborným pracovištěm v Liberci, se sídlem Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec, 
zastoupeným ředitelem Mgr. Milošem Krčmářem

a  u k l á d á

1. Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a 
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cestovního ruchu, předložit poskytnutí dotace Městu Dubá a Obci Sloup v Čechách a 
smlouvy č. OLP/1806/2017 a č. OLP/1860/2017 k projednání a schválení Zastupitelstvu 
Libereckého kraje

Termín: 27. 06. 2017

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. 
OLP/1849/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. 
Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, a to na základě zmocnění PM 22/2017.

Termín: 28. 07. 2017


