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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017

Pořadí jednání č. 100
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/17 – úprava kapitoly 92607 – Dotační 
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu -přidělení dotací v rámci 
programu 7.5 Poznáváme kulturu

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 168/17, kterým se snižují výdaje v 
kapitole 926 07 - Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 
nespecifikované rezervy programu 7.5 Poznáváme kulturu, ve výši 30.482,00 Kč a 
současně se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 07 - Dotační 
fond, program 7.5 Poznáváme kulturu v celkové výši 30.482,00 Kč,

2. s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu 
Libereckého kraje a to, z programu 7.5 Poznáváme kulturu v úhrnném objemu 
30.482,00 Kč níže uvedeným příjemcům
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1.

Ověřme si naše znalosti! / 
Cílem projektu je ověření
teoretických znalostí
získaných při výuce o místu, 
ve kterém žijeme, kdy si žáci 
znalosti získané při výuce 
ověří a upevní. Žáci se 
zúčastní doprovodného 
programu Severočeského 
muzea v Liberci: Jizerky 
známé - neznámé.

Základní škola 
Horní Police, 
okres Česká
Lípa, 
příspěvková
organizace / 
příspěvkové
organizace 
ostatní

9. května 2, 
471 06 
Horní
Police

7069596
2

Doba trvání
akce / den 1 

70,00 5.600
30.4.2017-
30.6.2017

NE

2.

Poznej zajímavosti přírody! / 
Cílem projektu je nabytí
nových znalostí a rozšíření
dosavadních, již získaných 
při výuce Prvouky a 
předmětu Člověk a jeho svět. 
Žáci se zúčastní
doprovodného programu 
Severočeského muzea v 
Liberci: Na chvíli motýlem.

Základní škola 
Horní Police, 
okres Česká
Lípa, 
příspěvková
organizace / 
příspěvkové
organizace 
ostatní

9. května 2, 
471 06 
Horní
Police

7069596
2

Doba trvání
akce / den 1 

70,00 5.600
30.4.2017-
30.6.2017

NE

3.

Jizerky známé – neznámé / 
Účelem projektu je seznámit 
děti s unikátním přírodním 
prostředím Jizerských hor -
jednou z nejzajímavějších
lokalit Libereckého kraje.

Základní škola 
Poniklá, 
příspěvková
organizace / 
příspěvkové
organizace 
ostatní

Poniklá
148, 512 
42 Poniklá

7274307
7

Velikost 
zasažené
cílové skupiny 
/ osoba / 70

69,66 6.200
1.5.2017-
30.6.2017

NE

4.

Učíme se v muzeu / Cílem 
projektu „Učíme se v 
Muzeum“ je neformálním, 
inovativním způsobem 

ZŠ a MŠ
Hrádek nad 
Nisou - Loučná, 
příspěvková

Hartavská
220, 46334 
Hrádek nad 
Nisou

7098312
7

Jednodenní
výukový
program / 
počet osob / 40

69,57 8.000
16.6.2017-
16.6.2017

NE
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zaujmout a přivést žáky do 
muzea, kde budou seznámeni 
s tradičními řemesly 
libereckého regionu. 

organizace / 
příspěvkové
organizace 
ostatní

5.

Muzeum trochu jinak / 
Cílem projektu je navštívit se 
dvěma třídami 1. stupně dvě
výstavy, které jsou v nabídce 
Muzea Českého ráje v 
Turnově. Velikonoční dílny 
jsou zaměřené na výrobu 
tradičních předmětů a 
program “Zmatené peníze“ 
interaktivní numizmatická
výstava.

Základní škola, 
Liberec, Na 
Výběžku 118, 
p.o. / 
příspěvkové
organizace 
ostatní

Na 
Výběžku 
118, 46015 
Liberec 

7274171
6

návštěva 
kulturní akce / 
1 den / 1

65,07 5.082
30.3.2017-
30.3.2017

NE

3. se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a 
výše uvedenými příjemci

a  u k l á d á

Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, předložit ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové 
opatření č.  168/17 a poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.

Termín: 27. 06. 2017


