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15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.09.2017

Pořadí jednání č. 61
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a 
cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu, změna závazných parametrů 
projektu

Rada kraje po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

1) žádost příjemce dotace Města Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá, 
IČ: 00260479, o změnu závazných parametrů projektu „Obnova objektu bývalé sušárny 
chmele v Dubé - I. etapa“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, na základě usnesení Zastupitelstva 
Libereckého kraje č. 271/17/ZK ze dne 27. června 2017,

2) žádost příjemce dotace Obce Mírová pod Kozákovem, se sídlem Chutnovka 36, 511 01 
Turnov, IČ: 00275913, o prodloužení termínu realizace projektu „Restaurování 
sochařské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapličce sv. Jana Nepomuckého na 
Dubecku, obec Mírová pod Kozákovem“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z 
Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v 
Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK ze 
dne 30. května 2017,

s o u h l a s í

1) se změnou závazných parametrů projektu „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v 
Dubé - I. etapa“, příjemce dotace Města Dubá, z těchto:

Název parametru Jednotka Hodnota

Statické zajištění – táhla kpl 1
Odvodnění objektu kpl 1

na tyto nové:

Název parametru Jednotka Hodnota

Statické zajištění – táhla kpl 1
Sociální zařízení a bufet – jižní část (stavební část) kpl 1
Sociální zařízení – severní část (stavební část) kpl 1

2) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1806/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery na projekt „Obnova objektu bývalé 
sušárny chmele v Dubé - I. etapa“, uzavřené dne 27. července 2017 mezi Libereckým 
krajem a Městem Dubá, jehož předmětem je změna závazných parametrů projektu,

3) s prodloužením termínu realizace projektu „Restaurování sochařské výzdoby oltáře sv. 
Jana Nepomuckého v kapličce sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec Mírová pod 
Kozákovem“ z 30. října 2017 na 31. května 2018, a s prodloužením termínu pro 
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předložení závěrečného vyúčtování projektu z 1. prosince 2017 na 20. července 2018,

4) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/2118/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního 
fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 
na projekt „Restaurování sochařské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapličce sv. 
Jana Nepomuckého na Dubecku, obec Mírová pod Kozákovem“, uzavřené dne 30. 
června 2017 mezi Libereckým krajem a Obcí Mírová pod Kozákovem, jehož předmětem 
je prodloužení termínu realizace projektu a prodloužení termínu pro předložení 
závěrečného vyúčtování,

a  u k l á d á

Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, předložit změnu závazných parametrů projektu „Obnova objektu bývalé sušárny 
chmele v Dubé - I. etapa“ a prodloužení termínu realizace projektu „Restaurování sochařské 
výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapličce sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec 
Mírová pod Kozákovem“ k rozhodnutí a dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1806/2017 a dodatek č.
1 smlouvy č. OLP/2118/2017 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Termín: 26. 09. 2017


