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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 20.06.2017

Pořadí jednání č. 6
Rozpočtové opatření č. 193/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář 
hejtmana

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 193/17, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele peněžitých darů a 
neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši 85.000 
Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,

r o z h o d u j e

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným 
žadatelům o finanční podporu na tyto akce a v této výši:
žadatel IČO/

datum nar.
sídlem/
trvale bytem

akce název 
parametru

měrná 
jednot
ka

hodnot
a 
parame
tru

Max. výše fin. 
Podpory

Ludmila Chaloupková '''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' '''''' '''''' 
'''''''''''''''''' ''''''''''

Memoriál Martina Chaloupky doba trvání 
akce 

den 1 15 000,00 Kč

Spolek Malé Polsko 1418050Občanská 1172, 468 51 
Smržovka 

Otevření Křížové cesty doba trvání
akce 

den 1 10 000,00 Kč

Romany Art Workshop 5219744Sportovní 553, 468 41 
Tanvald 

Amaro Romipien doba trvání 
akce 

den 6 10 000,00 Kč

Auto Klub Liberec v AČR 671398Letná 873/32c, 46001 
Liberec XII - Staré Pavlovice 

111 let výroby automobilu 
LINSER v Liberci 

doba konání 
akce 

den 1 10 000,00 Kč

Lezení do škol 22672477Stehlíkova 823/3, 274 01 
Slaný 

Víken nejen plný lezení 2017 
jablonec nad Nisou 

počet dní 
trvání akce 

dny 2 10 000,00 Kč

Sdružení tělěsně 
postižených Česká Lípa 

2107538Školní 2213, 470 01 Česká 
Lípa 

16. Krajské sportovní hry osob 
se zdravodtním postižením 

doba trvání 
akce 

den 2 20 000,00 Kč

Volejbalový klub Hrádek 
nad Nisou 

41326831Legionářská 269, 463 34 
Hrádek nad Nisou 

Krystína Cup doba trvání
akce 

dnů 64 10 000,00 Kč

s c h v a l u j e

vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která se 
uzavře s výše uvedenými podpořenými žadateli,

r u š í

část usnesení č. 936/17/RK ze dne 6.6.2017, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace ve výši 20.000 Kč Komunitnímu středisku KONTAKT, 
příspěvková organizace, IČ: 27336751, sídlem Palachova 504/7, 46001 Liberec 1 , na projekt 
Letní festival cizinců národnosttních menšin, z důvodu poskytnutí dotace z DF Libereckého 
kraje

a  u k l á d á

1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvy o 
poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje dle 
schváleného vzoru mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli 
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hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu

Termín: 30. 09. 2017

2. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 193/17 jako písemnou informaci 
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

Termín: 29. 08. 2017


