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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017

Pořadí jednání č. 99
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 179/17 – snížení kapitoly 914 07 – Působnosti, 
Propagace kultury LK – Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a 
navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu a rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na 
rok 2017 – oblast kultury

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

se změnou rozpočtu  - rozpočtovým opatřením č 179/17, kterým se:

1. snižují výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, Propagace kultury LK – Odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu o částku 150 000 Kč,

2. navyšují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu zavedením nového specifického ukazatele „Koncert pro Liberecký 
kraj“ – ARBOR - spolek pro duchovní kulturu v částce 150 000 Kč, bez vlivů na 
celkovou bilanci rozpočtu Libereckého kraje

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální 
kultury a péče o kulturní dědictví níže uvedeným příjemcům v následující výši:

Název
příjemce/ 
právní
forma

IČ Sídlo Název/účel 
projektu

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

De
minimis

Marek Ottl / 
fyzická
osoba 
podnikající

8673706
6

Hrdinů
514, 
46012 
Librec 
XII -
Staré
Pavlovic
e

BIG BAND 
JAM 2017 /  
Rozvoj 
regionální
kultury a 
zachování
tradic.program.

Účastníci 
koncertu / 
osoba / 
1000; Doba 
trvání akce / 
den / 1

100.000 1.4.2017 
–
30.9.201
7

ano

Dr. Eva 
Koudelková
/ fyzická
osoba 
podnikající

7020764
0

Údolní
541/17, 
46001 
Liberec

Příprava a 
vydání knihy 
Susanne Keller-
Giger „Karl 
Kostka a 
liberální
demokraté“ / 
Příprava a 
vydání knihy 
Susanne Keller-
Giger „Karl 
Kostka a 
liberální
demokraté“

Vydání
knihy / ks / 
700

100.000 1.1.2017 
–
30.11.20
17

ano

Martin 
France / 
fyzická
osoba 
podnikající

7108484
3

28. pluku 
10, 
10100 
Praha 10

Noc s hvězdami 
na zámku 
Zahrádky / Jedná
se o 19. ročník 
benefičního 
koncertu „Noc s 
hvězdami“ na 
zámku Zahrádky. 

Doba trvání
akce / den / 
1 

30.000 1.2.2017-
31.10.20
17

ano
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Výtěžek z 
koncertu bude 
opět poukázán 
na rekonstrukci 
vyhořelého 
zámku Zahrádky. 
Zároveň chceme 
poskytnout 
kulturní zážitek 
občanům 
Českolipska a 
širšího okolí.

ARBOR -
spolek pro 
duchovní
kulturu / 
spolek

7082050
3

Žižkova 
528/6, 
47001 
Česká
Lípa

Koncert pro 
Liberecký kraj / 
Operní
galakoncert v 
Divadle F. X. 
Šaldy 
basbarytonisty A. 
Plachetka.

Koncert / ks 
/ 1 / 

150.000 11.11.20
17 -
11.11.20
17

ano

Naivní
divadlo 
Liberec / 
příspěvková
organizace 
ostatní

0008317
8

Moskevs
ká 32/18, 
46031 
Liberec

Podpora dopravy 
dětí z 
Libereckého 
kraje na 
představení v 
Naivním divadle 
Liberec/ Úhrada 
nákladů
vzniklých v 
souvislosti s 
dopravou dětí na 
představení do 
Naivního divadla 
v roce 2017

doprava dětí
z 
Libereckého 
kraje / počet 
žáků / 7000

130.000 1.1.2017-
31.12.20
17

ne

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 179/17  
v Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2. o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální 
kultury a péče o kulturní dědictví níže uvedenému příjemci:

Název
příjemce/ 
právní
forma

IČ Sídlo Název/účel 
projektu

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

De
minimis

Spolek 
rodáků a 
přátel 
Turnova / 
spolek

1504592
7

Bezručo
va 367, 
511 01 
Turnov  

Oslava 45. výročí
houslaře F. X. 
Drozena (pamětní
deska a 
publikace) / 
Připomenutí
významného 
houslaře u 
příležitosti 45. 
výročí od jeho 
úmrtí.

Pamětní
deska na 
dům/publika
ce / ks / 
1/500

20.000 20.5.201
7 –
20.5.201
7

ne

s c h v a l u j e

a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1844/2017 na „BIG BAND JAM 2017“ 
mezi Libereckým krajem a Markem Ottlem, IČ: 86737066, se sídlem Hrdinů 514, 46012 
Librec XII - Staré Pavlovice,
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b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1846/2017 na „Přípravu a vydání knihy 
Susanne Keller-Giger „Karl Kostka a liberální demokraté“ mezi Libereckým krajem a 
Dr. Evou Koudelkovou,  IČ: 70207640, se sídlem náměstí Údolní 541/17, 46001 
Liberec,

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1847/2017 na „Noc s hvězdami na zámku 
Zahrádky“ mezi Libereckým krajem a Martinem France, IČ: 71084843, se sídlem 28. 
pluku 10, 10100 Praha 10,

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1866/2017 na „Koncert pro Liberecký kraj“ 
mezi Libereckým krajem a ARBOREM - spolkem pro duchovní kulturu, IČ: 70820503, 
se sídlem Žižkova 528/6, 47001 Česká Lípa,

e) smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1867/2017 na „Podpora dopravy dětí z 
Libereckého kraje na představení v Naivním divadle Liberec“ mezi Libereckým krajem a 
Naivním divadlem Liberec, IČ: 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 46031 Liberec

s o u h l a s í

1. s poskytnutím investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální kultury 
a péče o kulturní dědictví níže uvedenému příjemci:

Název
příjemce/ 
právní
forma

IČ Sídlo Název/účel 
projektu

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

De
minimis

Divadlo 
F.X.Šaldy 
Liberec, p.o. 
/ 
příspěvkové
organizace 
ostatní

0008314
3

Zhořelec
ká 344/5, 
46001 
Liberec

Nákup 
hudebního 
nástroje / Dotace 
bude použita na 
nákup hudebního 
nástroje, který
bude používán v 
orchestru. 
Orchestr DFXŠ
hraje na 
domovské scéně
a hostuje v ČR i 
zahraničí, je 
ceněna jeho 
profesionální
úroveň. Operní
díla uvádí DFXŠ
pravidelně jako 
jediné divadlo v 
LK.

Lesní roh / 
ks / 1

230.000 1.2.2017 
–
31.12.20
17

ne

2. se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1845/2017 na „Nákup hudebního 
nástroje“, mezi Libereckým krajem a Divadlem F.X.Šaldy Liberec, IČ: 00083143, se 
sídlem Zhořelecká 344/5, 46001 Liberec

a  u k l á d á

1. Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje

     a) k projednání změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 179/17

Termín: 27. 06. 2017

     b) k rozhodnutí poskytnutí dotace Divadlu F. X. Šaldy Liberec

Termín: 27. 06. 2017
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2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Květě Vinklátové, člence 
rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, smlouvy o 
poskytnutí účelových dotací, k podpisu.

Termín: 31. 07. 2017


