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12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 19.06.2018

Pořadí jednání č. 48
Rozpočtové opatření č. 224/18 – kapitola 917 07 – Transfery, Dohoda o zrušení závazků 
vyplývajících ze smlouvy č. OLP/1846/2017 ve znění dodatku č. 1 a poskytnutí 
individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje č. OLP/1846/2017, ve znění Dodatku č. 1, uzavíranou mezi Libereckým 
krajem a Dr. Evou Koudelkovou, bytem Údolní 541/17, Liberec, IČ 70207640,

r o z h o d u j e

1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální 
kultury žadatelům:

č.
Příjemce/

forma
Název projektu/

účel projektu
Sídlo/

bydliště
IČ/
nar.

Rozhodují
cí závazné

výstupy 
projektu D

o
ta

ce
 v

 
m

ax
im

ál
n

í
vý

ši
 

(K
č)

T
er

m
ín

 
re

al
iz

ac
e 

p
ro

je
k

tu

D
e 

m
in

im
is

1.

AGENTURA 
Pankrác, s.r.o.

společnost 
s ručením 
omezeným

Carl Kostka a Německá
demokratická
svobodomyslná strana v 
Československu v době
před 2. světovou válkou

Vydání knižní monografie 
o Karlu Kostkovi (Carl 
Kostka, 1870-1957), 
senátoru a posledním 
demokratickém starostovi 
města Liberce, jakož i o 
Německé demokratické
svobodomyslné straně
(Deutsche demokratische 
Freiheitspartei).

Na Bitevní
pláni 38, 
Praha 4

25080652
knihy –

1.800 kusů
100.000 

10.6. 
–
31.12.
2018

ano

2.
G300

spolek

Jednadvacátého

21. srpna 2018 se 
připomínalo 50. výročí
vstupu vojsk Varšavské
smlouvy do 
Československa. Doba, 
která znamenala počátek 
normalizačních procesů
a totální pokroucení
přirozených lidských 
vztahů.

Papírová 537, 
460 01 
Liberec

27022323
trvání akce 

– 10 dní
200.000

1.4. –
30.9.
2018

ne

3.
Ivan Rous

fyzická osoba 
podnikající

Dokumentace ponorky 
U-206 Reichenberg

Zpracování historie 
ponorky U-206 
Reichenberg a 
torpédovaných lodí za 
účelem vytvoření
publikace, 
dokumentárního filmu a 
výstavy.

Růžodolská
270, 460 11

Liberec
88513521

archivní
rešerše – 3 
ks, terénní
výzkum a 
dokumentac
e – 1 soubor

150.000
1.1. –
31.12. 
2018

ne



GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 2 / 3

4.

SCULPTURE 
LINE s.r.o.

společnost 
s ručením 
omezeným

Sculpture Line

SCULPTURE LINE je 
výstavní projekt. Cílem je 
oživit veřejný prostor, 
otevřít dialog o něm, a to 
prostřednictvím instalací
soch i doprovodným 
programem. Přispívá
k většímu povědomí o 
českých umělcích a 
posiluje sounáležitost 
obyvatel s regionem.

Na Poříčí
1067, 110 00 

Praha 1
05188661

doba trvání
akce – 4 
měsíce,
počet 

prezentovan
ých 

instalací - 4

150.000
1.6. –
30.9. 
2018

ne

2) o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální 
kultury níže uvedeným žadatelům:

Žadatel/
forma

Název projektu/
účel projektu

Sídlo/
bydliště

IČ/
nar.

Rozhodující
závazné výstupy 

projektu

D
ot

ac
e 

v 
m

ax
im

ál
n

í
vý

ši
 

(K
č)

Kateřina 
Hercíková

fyzická osoba 
nepodnikající

Koncert dechové hudby –
Baunach (DE)

V roce 2017 byla dechová
hudba s libereckým Big´O´
Bandem pozvána v rámci 
výměnného pobytu na 3 
koncerty do německého 
města Baunach. Letos v létě
pozvali v rámci spolupráce 
dechový orchestr 
z Baunachu na 2 koncerty do 
Libereckého kraje

Myslbekova 
322, 463 03

Stráž nad Nisou
29.12.1994

doba trvání akce –
3 dny

30.000

s c h v a l u j e

1) rozpočtové opatření č. 224/2018, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 
07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 600.000 Kč, 
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:

     a) snížením dílčího ukazatele: číslo akce 07803060000 – Transfery, Podpora v oblasti 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně regionálních funkcí knihoven 
ve výši 500.000 Kč

     b) snížením dílčího ukazatele: číslo akce 07801790000 – Susanne Keller-Giger-vydání 
publikace o starostovi ve výši 100.000 Kč,

     b) snížením dílčího ukazatele: číslo akce 07801790000 – Susanne Keller-Giger-vydání 
publikace o starostovi ve výši 100.000 Kč,

     c) zavedením nových specifických ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery, odboru 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 600.000 Kč,

2) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3874/2018 na projekt „Carl Kostka a 
Německá demokratická svobodomyslná strana v Československu v době před 2. 
světovou válkou“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a AGENTUROU Pankrác, s.r.o., 
IČ: 25080652, se sídlem Na bitevní pláni 1186/38, 140 00 Praha 4,
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3) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3880/2018 na projekt „Jednadvacátého“ 
uzavíranou mezi Libereckým krajem a spolkem G 300, IČ: 27022323, se sídlem 
Papírová 537, 460 01 Liberec,

4) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3881/2018 na projekt „Dokumentace 
ponorky U-206 Reichenberg“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a Ivanem Rousem, 
IČ: 88513521, se sídlem Růžodolská 270, 460 11 Liberec,

5) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3882/2018 na projekt „Sculpture Line“ 
uzavíranou mezi Libereckým krajem a SCULPTURE LINE s.r.o., IČ: 05188661, se 
sídlem Na Poříčí 1067, 110 00 Praha 1

a  u k l á d á

1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dohody o zrušení 
závazků a smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě 
Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 20/2018,

Termín: 31. 08. 2018

2) Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a 
informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého k projednání materiál „Rozpočtové 
opatření č. 224/18 jako písemnou informaci.

Termín: 28. 08. 2018


