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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017

Pořadí jednání č. 110
Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí 
a zemědělství 2017

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1) s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu odboru 
životního prostředí a zemědělství 2017 v úhrnném objemu 400.000 Kč níže uvedeným 
příjemcům na uvedený projekt do výše:

P.č. Název žadatele / 
právní statut

IČ / adresa 
(sídlo) žadatele

Název projektu / 
účel

Závazné výstupy 
projektu

Dotace 
v max. výši 

Kč

Režim 
podpory / 
charakter 

dotace

1 Botanická
zahrada/ 
příspěvková
organizace

00079677/ 
Purkyňova 
630/1, 460 01 
Liberec

Pořízení vozidla Užitkový vůz 1 ks 250.000 v režimu 
pověření
k poskytování
služeb 
v obecném 
hospodářském 
zájmu/investič
ní dotace

2 Geopark Ralsko 
o.p.s./ obecně
prospěšná
společnost 

01834410 / 
Kuřívody 701, 
471 24 Ralsko 

Podpora činnosti 
Geoparku Ralsko

Počet osvětových 
akcí pro veřejnost 
(exkurze, přednášky, 
workshopy, dílny ad.) 
– 7 ks,
Aktualizovaná
interaktivní mapa 
Geoparku Ralsko 
1ks,
Počet vydaných 
propagačních 
materiálů – 1.000 ks 
Obnova turistické
infrastruktury – 1 ks

150.000 v režimu de 
minimis / 
neinvestiční
dotace

2) se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a 
zemědělství:

     a) mezi Libereckým krajem a Botanickou zahradou, příspěvkovou organizací, 
Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec, IČ 00079677 na projekt pod názvem „Pořízení 
vozidla“, č. OLP/1805/2017,

     b) mezi Libereckým krajem a Geoparkem Ralsko o.p.s., Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, 
IČ 01834410 na projekt pod názvem „Podpora činnosti Geoparku Ralsko“, č. 
OLP/1807/2017

a  u k l á d á

Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a 
rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení 
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rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací výše uvedeným příjemcům na výše uvedené 
projekty včetně schválení smlouvy.

Termín: 27. 06. 2017


