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12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 18.07.2017

Pořadí jednání č. 70
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/17 -   rozhodnutí o poskytnutí dotací z 
Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.6 – Podpora místní Agendy 21

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 199/17, kterým se upravují specifické 
ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských 
projektů v úhrnné výši 897.497,50 Kč a to:

a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 ve výši 
897.497,50 Kč

b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.6 –
Podpora místní Agendy 21 ve výši 897.497,50 Kč, bez dopadu na celkový objem 
kapitoly,

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého 
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 v 
úhrnné výši 897.497,50 Kč, níže uvedeným subjektům ve výši:

Poř. číslo 1

IČ 00276057

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Město Rokytnice nad Jizerou

Název 
projektu

Postup Zdravého města Rokytnice nad Jizerou do kategorie C v rámci místní
Agendy 21

Účel projektu

Projekt Zdravé město a MA21 Rokytnice n. Jiz. systematicky podporuje kvalitu 
veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na UR, podporu 
zdraví a předpokládá aktivní zapojení místních obyvatel a aktivně získává jejich 
názory.

Parametry 
projektu

Seminář Zdravé město a MA 21 Rokytnice nad Jizerou na téma „Udržitelný rozvoj“ 
- akce - 1; Den Zdraví „StřevoTour“ - den - 1; Jednotný grafický styl PZM a MA21 -
ks - 1; Fórum Zdravého města a MA 21 k udržitelnému rozvoji „Spolu pro 
Rokytnici“ - akce - 1; Projekční plátno - ks - 1; Vak na projekční plátno - ks - 1; 
Hlasovací lístek (samolepka) na fórum - ks - 615; Plakát na fórum (tisk) - ks - 8;
Teleskopické stojany - ks - 7

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

58.195

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

50

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

29.097,50

Termín 
realizace 
projektu

2.1.2017 – 31.12.2017
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Poř. číslo 2.

IČ 00275808

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Město Jilemnice

Název 
projektu

Propagace zdravého životního stylu v Jilemnici

Účel projektu

Účelem projektu je propagace zdravého životního stylu prostřednictvím 
propagačních materiálů distribuovaných při konání kampaní, přednášek, ve 
veřejných budovách či v Poradně zdraví.

Parametry 
projektu

propagační materiály - ks - 1500; pexeso s tématikou zdravého životního stylu - ks 
- 1500

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

68.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

47.600

Termín 
realizace 
projektu

2.1.2017 – 29.12.2017

Poř. číslo 3.

IČ 00276227

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Město Turnov

Název 
projektu

Zdravé město Turnov

Účel projektu

realizace aktivit v projektu Zdravého města v kategorii C - zapojování veřejnosti do 
rozvoje města, realizace osvětových a vzdělávacích akcí směřujících k 
udržitelnému rozvoji, realizace kampaní, podpora činnosti parlamentu mládeže

Parametry 
projektu

Fórum zdravého města - akce - 1; setkání starosty s občany -lokality - akce - 7; 
setkání s občany ke komunitním tématům - akce - 2; aktivity parlamentu mládeže -
aktivita - 8; setkání s občany k prorodinné problematice - akce - 2; Plán rozvoje 
rodinné politiky - dokument - 1; participativní rozpočet - vyhlášení  - 1; dotazníkové
akce a ankety - anketa - 10; akce k udržitelnému rozvoji - akce - 13

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

150.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

66,67

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

100.000

Termín 
realizace 
projektu

1.1.2017 – 31.12.2017
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Poř. číslo 4.

IČ 22881735

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Semínko země, z.s., Semily

Název 
projektu

Víme, s čím si hrajeme?

Účel projektu

Vnést téma rizik interiérového dětství 21.století do zorného pole veřejnosti, hledat 
společné cesty a sdílení zkušeností (kladných i záporných) z vytváření
komunitních prostor a projektů. Putovní výstavka fotografií ,veřejné akce , 
podzimní konference.

Parametry 
projektu

výstavka "Víme, s čím si hrajeme“ - instalace - 10; tvorba a tisk info materiálu - kus 
- 500; veřejné a osvětové akce - akce - 6; konference - akce - 1

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

205.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

48,79

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

100.000

Termín 
realizace 
projektu

1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo 5.

IČ 49294351

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Klub přátel a sponzorů Domu dětí a mládeže, z.s., Lomnice n. P.

Název 
projektu

UMÍME TO?!

Účel projektu

Na projektu vedle ICM spolupracuje i komise Zdravého města a MA. Projekt je 
zaměřen na participaci mladých lidí a dětí v obci a regionu na spoluvytváření
zdravého životního stylu a rozvoji města. Napomáhá ke splnění kritérií ZM a 
MA21.

Parametry 
projektu

účastníci - osoby - 250; aktivity - počet - 3

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

40.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

50

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

20.000

Termín 
realizace 
projektu

1.5.2017 – 31.12.2017



GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 4 / 10

Poř. číslo 6.

IČ 00672092

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Obec Čtveřín

Název 
projektu

Program rozvoje obce Čtveřín

Účel projektu

Zpracování programu rozvoje obce se zapojením veřejnosti, místních firem i 
neziskového sektoru.

Parametry 
projektu

Program rozvoje obce Čtveřín - ks - 1

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

124.025

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

29,84

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

37.000

Termín 
realizace 
projektu

20.5.2017 – 30.11.2017

Poř. číslo 7.

IČ 00854859

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

Název 
projektu

Město, kde se dobře žije

Účel projektu

Město Lomnice nad Popelkou systematicky usiluje o podporu zdraví a zdravého 
životního stylu svých obyvatel. Pracovnice SVČ Sluníčko je členem komise MA21 
Lomnice nad Popelkou. Účelem projektu je zapojit obyvatele do občanského 
života.

Parametry 
projektu

akce - počet - 7; účastníci - osoba - 560; doba trvání - dny - 6 dní

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

60.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

46,67

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

28.000

Termín 
realizace 
projektu

1.4.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo 8.

IČ 22887288
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Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Centrum Generace Jablonec z.s., Jablonec nad Nisou

Název 
projektu

RODINA OFFLINE

Účel projektu

RODINA OFFLINE je osvětová kampaň. Poslání: podporujeme rodinný život v 
reálném světě, cíl: pozitivně motivovat k uvědomělému užívání digi technologií. 
MOTTO: Normální je být offline. Chceme upozornit na problematiku a nabídnout 
řešení.

Parametry 
projektu

Beseda s rodiči -osvěta - počet - 5; Akce pro veřejnost ve spolupráci s partnery -
počet - 3

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

57.500

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

69,57

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

40.000

Termín 
realizace 
projektu

1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo 9.

IČ 26590573

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Matice děkanství Železnobrodského, Železný Brod

Název 
projektu

Společnost pro 21. století (ŽB, Jbc, Sm)

Účel projektu

zapojování vyjmenovaných cílových skupin a osob (všech 3 sektorů) do konceptu 
udržitelného rozvoje obcí, mapování neřešených problémů a hledání řešení.  
organizace akcí ve vybr. obcích, zprostředkování dobré praxe aj.

Parametry 
projektu

počet setkávacích a diskusních akcí - ks - 5; výstava konfliktní druhy - zapůjčená, 
instalace - ks - 1; kulatý stůl - ks - 1

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

72.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

69,45

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

50.000

Termín 
realizace 
projektu

1.4.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo 10.

IČ 64040411

Příjemce 
dotace/ 

ZO ČSOP Armillaria, Liberec
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žadatel

Název 
projektu

Zeleň, veřejnost a MA 21 v Liberci a LK

Účel projektu

zapojování veřejnosti i subjektů(všech 3 sektorů do konceptu udržitelného rozvoje 
obcí i kraje, péče o vybrané lokality,  mapování neřešených problémů a hledání
řešení. organizace akcí, zprostředkování dobré praxe zejma z Augsburgu  aj.

Parametry 
projektu

počet setkávacích a diskusních akcí - ks - 5; praktická opatření na lokalitách - hod 
- 100; kulatý stůl - ks - 1; prezenční listina - ks - 3

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

72.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

69,45

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

50.000

Termín 
realizace 
projektu

10.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo 11.

IČ 65994523

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Nová Akropolis z.s., Praha/Liberec

Název 
projektu

Zapojení NNO a dobrovolníků do MA21

Účel projektu

Realizace kulatých stolů, setkání, seminářů se zaměřením na výchovu a vzdělání
dobrovolníků, spolupráce s dalšími NNO s cílem zapojování do MA21 v LK. Vše se 
zaměřením na ekologii a kultivaci zanedbaných míst v Liberci a okolí.

Parametry 
projektu

prezenční listiny z akcí - ks - 4; seminář o dobrovolnictví - hod - 12; zápis ze 
semináře - ks - 1; zlepšení stavu zanedbaných míst - počet - 2; dobrovolnická
práce - hod - 50; fotodokumentace - ks - 30

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

72.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

69,45

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

50.000

Termín 
realizace 
projektu

1.6.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo 12.

IČ 26982773

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

MAS Frýdlantsko, z.s., Frýdlant
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Název 
projektu

MA21 pro posílení resilience venkovského mikroregionu - Frýdlantsko

Účel projektu

Cílem projektu je upozornit na témata resilience a na MA21 jako vhodný nástroj k 
jejímu dosahování pro venkovskou oblast - mikroregion Frýdlantsko.

Parametry 
projektu

plán aktivit partnerů na rok 2018 - dokument - 1; prezentace MA21 pro Frýdlantsko 
- informační panel - 2; diskusní a plánovací jednání partnerů - jednání (akce) - 3

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

53.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

37.100

Termín 
realizace 
projektu

1.9.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo 13.

IČ 00260410

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Město Cvikov

Název 
projektu

Vzdělávací a osvětová akce pro osoby ve specifickém sociálním prostředí

Účel projektu

Vzdělávací akce k tématice zdravé společnosti, ochraně a podpoře cílových 
skupin obyvatel při činnostech běžného života. Tyto cílové skupiny mají v moderní
době ztíženou orientaci v právních předpisech a nejsou dostatečně informováni o 
svých právech.

Parametry 
projektu

Osvětová akce - kus - 1

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

20.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

50

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

10.000

Termín 
realizace 
projektu

1.4.2017 – 30.11.2017

Poř. číslo 14.

IČ 00260967

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Město Stráž pod Ralskem

Název 
projektu

AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM
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Účel projektu

Aktualizace dokumentu Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem na léta 2017 -
2022 za účasti veřejnosti.

Parametry 
projektu

Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem - ks - 1

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

200.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

50

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

100.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo 15.

IČ 46744959

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Obec Jeřmanice

Název 
projektu

Den Země Jeřmanice 2017

Účel projektu

Brigáda na úklid obce v rámci každoročního jarního úklidu obce. Snaha zapojit 
občany do dění v obci, osvěta.

Parametry 
projektu

pronájem plošiny - hod - 1,5; lopatky - ks - 2; rukavice - ks - 8; řetěz k pile - ks - 2; 
občerstvení pro brigádníky - ks - 44; ochranná přilba - ks - 1; odvoz klestí, úprava 
terénu - hod - 20

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

20.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

14.000

Termín 
realizace 
projektu

1.4.2017 – 31.5.2017

Poř. číslo 16.

IČ 00262820

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Město Hodkovice nad Mohelkou

Název 
projektu

Naše Podlesí
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Účel projektu

Projekt Naše Podlesí zapojuje obyvatele sídliště do přípravy celkové revitalizace 
prostoru, ve kterém žijí. Ucelená a projednaná koncepce je nejdůležitější pro 
následnou realizaci.

Parametry 
projektu

koncepční studie - ks - 1; znalecký posudek - ks - 1

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

143.669

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

49,98

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

71.800

Termín 
realizace 
projektu

1.1.2017 – 30.11.2017

Poř. číslo 17.

IČ 00276006

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Obec Poniklá

Název 
projektu

Plánujeme s veřejností

Účel projektu

Tvorba projektových studií ve spolupráci s veřejností (organizace setkání s 
veřejností, vedením obce a projektantem v místě, společná diskuse o možné
podobě) - prostor bývalého hřiště u Jizery, venkovní úpravy kolem kulturního 
domu.

Parametry 
projektu

projektové studie - ks - 2; setkání s veřejností - počet akcí - 1

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

97.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

67.900

Termín 
realizace 
projektu

2.1.2017 – 29.12.2017

Poř. číslo 18.

IČ 46744924

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace

Název 
projektu

Dovednosti člena školního parlamentu na ZŠ Lesní, Liberec II.
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Účel projektu

Chceme podpořit činnost parlamentu a zvýšit kvalitu jeho fungování. Cílem je 
vytvořit optimální vnitřní prostředí parlamentu, bezpečné vazby mezi jednotlivými 
členy. To vše by pak mělo vyústit v efektivně a kvalitně fungující školní parlament.

Parametry 
projektu

kurz - dny - 3; podpořené osoby - členové šk. parlamentu - osoba - 28; workshop -
ks - 2

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

64.300

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

69,98

Dotace v 
maximální
výši (Kč)

45.000

Termín 
realizace 
projektu

1.2.2017 – 31.12.2017

3. se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 
programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21

a  u k l á d á

Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální 
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu kraje:

a) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/17 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace z 
Dotačního fondu, programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 ke schválení

Termín: 29. 08. 2017

b) poskytnutí dotace výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.

Termín: 29. 08. 2017


