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13. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.07.2018 

 
Pořadí jednání č. 5 

Rozpočtové opatření č. 235/18 – úpravy v kapitole 917 01 – transfery odbor kancelář 

hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 

Libereckého kraje 

 

Rada kraje po projednání 

r u š í  

část usnesení č. 990/18/RK ze dne 5. 6. 2018, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace Občanskému sdružení D.R.A.K. z.s., IČO 26636328, se sídlem 

Oblačná 450/1, Liberec V - Kristiánov, 460 05 Liberec, ve výši 5.000 Kč, na realizaci 

projektu Mezinárodní konference: "Evropě se daří dobře“? Otázky a odpovědi na téma 

euroskeptismu, z důvodu neprojednání věci zastupitelstvem kraje, které bylo k rozhodnutí ve 

věci kompetentní, 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 235/18, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele peněžitých darů a 

neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši 

200.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje, 

r o z h o d u j e  

a) o změně parametru akce 100 let Československa – 100 let Vísky, na základě žádosti 

žadatele Občanské sdružení Víska, z.s., se sídlem Víska 5, Višňová 464 01, IČO 

22889507, z - výroba publikace – kus - 300, na - výroba publikace – kus - 100, 

b) 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 para-

metru 

měrná 
jednot

ka 

hodnota 
para-
metru 

Max. výše 
fin. Podpory 

Český svaz 
stavebních 
inženýrů oblastní 
pobočka Liberec, 
z.s. 

46749853 
8. března 20/12, 460 01 
Liberec 5 

Oblastní kolo 
soutěže studentů 

třetích ročníků 
středních 

průmyslových škol 
stavebních - 1. 

ročník 

Doba trvání  den 2 10.000 Kč 

Tatrhy, z.s. 06626521 
Jindřichov 39, 466 02 
Lučany nad Nisou 

Tatrhy Koncert počet 1 10.000 Kč 

Bohemorum s.r.o. 28689810 
Česká Lípa, Klášterní 
464/11, PSČ 47001 

Závěrečný koncert 
Komorního cyklu 

Doba konání 
akce 

den 1 10.000 Kč 

Aeroklub Liberec 
z.s. 

46744215 
Ostašovská 569/65, 
Liberec XI-Růžodol I, 460 
01 Liberec 

Den letiště Liberec 
2018 

Doba konání 
akce 

den 1 100.000 Kč 

'''''''''''''''' 
''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''' 
'''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' ''''' 
''''''''''' ''''''' 
 

Ještěd f kleci #20 
Doba konání 
akce 

den 4 dny 10.000 Kč 
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KC KOOPERATIVA 
Jablonec nad 
Nisou, z.s. 

26641232 
 

Dr. Randy 4096/13, 466 
01 Jablonec nad Nisou 

ČESKÝ POHÁR 
MINIME 

Doba trvání 
akce 

den 1 10.000 Kč 

CZECH NORTH 
HOCKEY z.s.   

41194306 
 

Třešňová 125, Pelešany, 
511 01 Turnov 

Letní hokejová 
škola Czech North 

hockey 

Doba trvání 
akce 

dny 4 20.000 Kč 

SK Tuleň, z.s.   26624184 
1. máje 4362/15, Mšeno 
nad Nisou, 466 04 
Jablonec nad Nisou 

Slavnosti řeky Nisy 
Doba konání 
akce               
plakáty 

Den   
plakát 

3           
50 

10.000 Kč 

Nadační fond 
Bronec sport 
pomáhá 

04850742 
Prosečská 5221, Proseč 
nad Nisou, 468 04 
Jablonec nad Nisou 

Účast týmů Bronec 
sport v závodě 
MHCM 2018 

Doba konání 
akce 

den 5 20.000 Kč 

 
 

c) o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným 

žadatelům, a to z důvodu nízkého hodnocení významu a přínosu akce, možnosti 

prezentace Libereckého kraje, právní formě organizátora, dopadu na území Libereckého 

kraje, místu pořádání, typu a velikosti oslovené cílové skupiny, vazbě akce na další 

aktivity v území, historii, tradici a prestiži akce, nutnosti žádat v Dotačním fondu LK 

ŽADATEL IČ SÍDLEM AKCE 
NÁVRH FIN.ČÁSTKY 

ŽADATELEM 

ARBOR - spolek 
pro duchovní 
kulturu 

70820503 
 

Žižkova 528/6, 470 
01 Česká Lípa 

KCHUN: Purgatio aneb 
očistné putování Čechami  

a Saskem 
15.000 Kč 

Jítrava, z.s. 22755381 
Jítrava 199, 463 53 
Rynoltice 

Svatopankrácká pouť v 
Jítravě 2018 

40.000 Kč 

Liberecká krajská 
asociace Sport 
pro všechny z.s. 

26988127 
 

Gymnastů 162/7, 
Liberec VI-Rochlice, 
460 06 Liberec   

Krajské sportovní hry 
seniorů 

15.000 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 

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 

hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu, 

Termín: 30. 08. 2018 

2) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy 

majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 235/18 jako písemnou informaci 

na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje. 

Termín: 28. 08. 2018 


