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12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 18.07.2017

Pořadí jednání č. 54
Rozpočtové opatření č. 213/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro 
příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 213/17, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2017 z titulu 
přijatých účelových dotací z Ministerstva kultury ČR na projekty příspěvkových organizací 
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 366.000 Kč a současně se 
navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu o částku 366.000 Kč, z toho

1. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, ve výši 240.000 
Kč, z toho:

     a) program Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1. 
Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální 
evidenci sbírek muzejní povahy (CES) – projekt „MUZEUM PRO DĚTI aneb Kufr 
plný překvapení“ (UZ 34019), ve výši 84.000 Kč,

     b) program ISO/C – výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu –
projekt „Těžba uranu na Českolipsku“ (UZ 34012), ve výši 156.000 Kč,

2. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou organizaci, ve výši 40.000 Kč – program 
Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1. Edukační 
aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek 
muzejní povahy (CES) – projekt „Lektorské programy ke stálým expozicím“ (UZ 
34019),

3. Krajskou vědeckou knihovnu, příspěvkovou organizaci, ve výši 20.000 Kč
– program VISK 3 Informační centra veřejných knihoven – projekt „Mobilní zařízení pro 
prezentace (UZ 34053)

4. Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci, ve výši 66.000 Kč –
program ISO/C – výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu – projekt 
„Výkup soupravy historického nábytku a obrazu od neznámého portrétisty“ (UZ 34012)

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a 
informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál „Rozpočtové 
opatření č. 213/17 jako písemnou informaci

Termín: 29. 08. 2017


