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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.05.2018

Pořadí jednání č. 90
Rozpočtové opatření č. 176/18 – úprava dílčích ukazatelů v kapitole 912 07 – účelové 
příspěvky příspěvkovým organizacím rezortu kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu a poskytnutí mimořádných investičních/neinvestičních účelových příspěvků 
příspěvkovým organizacím včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 176/18, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 07 – Účelové 
příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 5.176. 000 
Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:

1) snižuje dílčí ukazatel: číslo akce 07500400000 – Účelové příspěvky PO kraje v resortu 
kultury PP a CR - záměry, ve výši 5.176.000 Kč, v rámci kapitoly 912 07 – Účelové 
příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kraje

2) a současně zavádí nové dílčí ukazatele:

     a) akce číslo 07500411701 – Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková 
organizace „Pořízení databáze EBSO, e-knih“ ve výši 460.000 Kč,

     b) akce číslo 07500421701 – Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková 
organizace „Dokoupení PC, čteček čárového kódu, registračních tiskáren a licencí 
Office 2016“ ve výši 120.000 Kč,

     c) akce číslo 07500431701 – Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková 
organizace „Nákup knihovnického nábytku a pomůcek do hlavní budovy a na 
pobočky KVK“ ve výši 150.000 Kč,

     d) akce číslo 07500441701 – Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková 
organizace „Publikační činnost“ ve výši 70.000 Kč,

     e) akce číslo 07500451702 – Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace 
„Výměna kamerového systému“ ve výši 90.000 Kč,

     f) akce číslo 07500461702 – Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace 
„Zpracování studie – Harrachov“ ve výši 260.000 Kč,

     g) akce číslo 07500471702 – Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace 
„Tvorba programů a videí pro nové interaktivní prvky nových expozic“ ve výši 
300.000 Kč,

     h) akce číslo 07500481702 – Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace 
„Oprava vily Masarykova 542/15“ ve výši 300.000 Kč,

     i) akce číslo 07500491702 – Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace 
„Výměna kotlů – Masarykova 542/18“ ve výši 250.000 Kč,

     j) akce číslo 07500501702 – Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace 
„Zastínění oken DOPO Sloup“ ve výši 50.000 Kč,

     k) akce číslo 07500511704 – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková 
organizace „Výstava 100 let a doprovodné programy k výstavě „100 let“ ve výši 
150.000 Kč,

     l) akce číslo 07500521704 – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková 
organizace „Digitalizace rukopisů, unikátních a vzácných starých tisků – 4. část“ ve 
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výši 89.000 Kč,

     m) akce číslo 07500531704 – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková 
organizace „Restaurování a konzervace sbírkového předmětu – historického 
církevního praporu“ ve výši 80.000 Kč,

     n) akce číslo 07500541704 – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková 
organizace „Vybavování stálých expozic a depozitářů“ ve výši 33.000 Kč,

     o) akce číslo 07500551704 – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková 
organizace „Zpracování investičního záměru výměny oken a dveří na hlavní budově 
kláštera v České Lípě“ ve výši 50.000 Kč,

     p) akce číslo 07500561705 – Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace „Archeologický výzkum v rozvojové lokalitě Přepeře“ ve výši 1.000.000 
Kč,

     r) akce číslo 07500571705 – Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace „Rekonstrukce pódia, havarijní stav a oprava dlažby“ ve výši 250.000 
Kč,

     s) akce číslo 07500581705 – Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace „Personální posílení archeologického pracoviště MČR Turnov“ ve výši 
300.000 Kč,

     t) akce číslo 07500591705 – Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace „Spolupodíl ke grantům – Tradiční lidová kultura“ ve výši 150.000 Kč

3) a navyšuje dílčí ukazatel: akce číslo 077500201702 - Severočeské muzeum v Liberci, 
příspěvková organizace "Archeologický výzkum Jablonné" ve výši 1.024.000 Kč,

r o z h o d u j e

1) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 460.000 Kč, Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvkové 
organizaci se sídlem Rumjancovova 1362/1, 460 53 Liberec 1, IČO 00083194 na výdaje 
spojené s realizací akce – „Pořízení databáze EBSO, e-knih“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 230.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12.2018

     c) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku za rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 
20. 12. 2018

     d) o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 20. 1. 2019

2) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 120.000 Kč, Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvkové 
organizaci se sídlem Rumjancovova 1362/1, 460 53 Liberec 1, IČO 00083194 na výdaje 
spojené s realizací akce – „Dokoupení PC, čteček čárového kódu, registračních tiskáren a 
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licencí Office 2016“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 120.000 Kč po realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od obdržení 
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 
2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

3) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 150.000 Kč, Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvkové 
organizaci se sídlem Rumjancovova 1362/1, 460 53 Liberec 1, IČO 00083194 na výdaje 
spojené s realizací akce – „Nákup knihovnického nábytku a pomůcek do hlavní budovy a 
na pobočky KVK“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 150.000 Kč po realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od obdržení 
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 
2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

4) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 70.000 Kč, Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvkové 
organizaci se sídlem Rumjancovova 1362/1, 460 53 Liberec 1, IČO 00083194 na výdaje 
spojené s realizací akce – „Publikační činnost“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 70.000 Kč po realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od obdržení 
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 
2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

5) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 90.000 Kč, Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkové 
organizaci se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČO 00083232 na výdaje spojené s 
realizací akce – „ Výměna kamerového systému Severočeského muzea

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 90.000 Kč po realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od obdržení 
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žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 
2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

6) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 260.000 Kč, Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkové 
organizaci se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČO 00083232 na výdaje spojené s 
realizací akce – „ Zpracování ověřovací studie – Harrachov“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 130.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového investičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 2018

7) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 1.024.000 Kč, Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkové 
organizaci se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČO 00083232 na výdaje spojené s 
realizací akce – „ Archeologický výzkum Jablonné“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 512.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku za rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 
20. 12. 2018

     d) o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 20. 2. 2019

8) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 300.000 Kč, Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkové 
organizaci se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČO 00083232 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Tvorba programů a videí pro nové interaktivní prvky nových expozic“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 150.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
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dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

9) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 300.000 Kč, Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkové 
organizaci se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČO 00083232 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Oprava vily Masarykova 542/18“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 150.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

10) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 250.000 Kč, Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkové 
organizaci se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČO 00083232 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Výměna kotlů – Masarykova 542/18“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 125.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

11) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 50.000 Kč, Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkové 
organizaci se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČO 00083232 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Zastínění oken DEPO Sloup“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 50.000 Kč po realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od obdržení 
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 
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2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

12) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 150.000 Kč, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, 
příspěvkové organizaci se sídlem Náměstí Osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, 
IČO 00360198 na výdaje spojené s realizací akce – „Výstava „100 let“ a doprovodné 
programy k výstavě „100 let“

     a) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 150.000 Kč po realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od obdržení 
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 
2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

13) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 89.000 Kč, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, 
příspěvkové organizaci se sídlem Náměstí Osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, 
IČO 00360198 na výdaje spojené s realizací akce – „Digitalizace rukopisů, unikátních a 
vzácných strých tisků – 4. část“

    a) oa.o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 89.000 Kč po realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od obdržení 
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 
2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

14) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 80.000 Kč, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, 
příspěvkové organizaci se sídlem Náměstí Osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, 
IČO 00360198 na výdaje spojené s realizací akce – „Restaurování a konzervace 
sbírkového předmětu – historického církevního praporu“

    a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 80.000 Kč po realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od obdržení 
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 
2018
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     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 8. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 30. 9. 
2018

15) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 33.000 Kč, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, 
příspěvkové organizaci se sídlem Náměstí Osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, 
IČO 00360198 na výdaje spojené s realizací akce – „Vybavování stálých expozic a 
depozitářů“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 33.000 Kč na realizaci neinvestiční akce do 30 dnů schválení RO 
č. 176/17 Radou kraje, nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

16) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 50.000 Kč, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, 
příspěvkové organizaci se sídlem Náměstí Osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, 
IČO 00360198 na výdaje spojené s realizací akce – „Zpracování investičního záměru 
výměny oken a dveří na hlavní budově kláštera v České Lípě“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 50.000 Kč po realizaci investiční akce do 30 dnů od obdržení 
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 
2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 8. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 30. 9. 2018

17) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 1.000.000 Kč, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkové 
organizaci se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Archeologický výzkum v rozvojové lokalitě Přepeře“

     a) a.o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 500.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku za rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 
20. 12. 2018
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     d) o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 20. 1. 2019

18) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 250.000 Kč, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkové 
organizaci se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Rekonstrukce pódia, havarijní stav a oprava dlažby“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 125.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

19) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 300.000 Kč, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkové 
organizaci se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Personální posílení archeologického pracoviště MČR Turnov“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 150.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

20) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 150.000 Kč, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkové 
organizaci se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Spolupodíl ke grantům – Tradiční lidová kultura“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 150.000 Kč po realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od obdržení 
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 
2018

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku ve výši 150.000 Kč po realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od obdržení 
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 
2018
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     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 
2018

a  u k l á d á

1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 176/18 – úprava kapitoly 912 07 
- Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí 
mimořádných účelových příspěvků příspěvkový, organizacím jako písemnou informaci 
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje

Termín: 29. 05. 2018

2) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh 
ředitelům příspěvkových organizací rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Termín: 31. 05. 2018


