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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.05.2018

Pořadí jednání č. 93
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 166/18 – úpravy specifických ukazatelů v 
kapitole 917 07 – Transfery Poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

a) se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 166/18, kterým se upravují ukazatele 
kapitoly 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 
150.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, z toho:

     - snížení specifického ukazatele: číslo akce 07803070000: Individuální podpora 
kulturních aktivit v LK ve výši 150.000 Kč,

     - zavedení nového specifického ukazatele: číslo akce 07803090000: Geopark Ralsko, 
Obecně prospěšná společnost IČ 01834410 – Podpora činnosti - Geopark Ralsko ve 
výši 150.000 Kč,

b) s poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální 
žádosti v úhrnném objemu 150.000 Kč na podporu cestovního ruchu v Libereckém kraji 
tomuto příjemci v tomto rozsahu
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Geopark 
Ralsko, 
o.p.s

0183441
0

Kuřívody 
701, 47124 
Ralsko 

Propagace 
geoturistických 
cílů v Libereckém 
kraji/ Cílem 
projektu je posílení
propagace 
geoturistických cílů
v Libereckém kraji. 
Bude realizován 
portál 
visitralsko.com, 
newslettery, 
velkoformátové
mapy, exkurze, 
letní škola, studijní
cesty, workshopy.

Akce – 12ks, 
vydané
newslettery –
2ks, 
velkoformátov
é mapy – 5ks, 
webové portály 
1ks

150 000
1.1. –
31.12.2018

ne

c) se smlouvou o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2532/2018, na projekt „Propagace 
geoturistických cílů v Libereckém kraji“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a 
Geoparkem Ralsko, o.p.s., IČ: 01834410, se sídlem: Kuřívody 701, 47124 Ralsko

a  u k l á d á

Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
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a) ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/18,

b) ke schválení Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2532/2018,

c) k rozhodnutí poskytnutí dotace výše uvedenému žadateli.

Termín: 29. 05. 2018


