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17. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 03.10.2017

Pořadí jednání č. 53
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a 
cestovní ruch - změna závazných parametrů projektu, prodloužení termínu realizace 
projektu

Rada kraje po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

1. žádost příjemce dotace Marie Legáthové, trvale bytem Líšný 63, 468 22 Líšný, nar. 12.
10. 1961, o změnu závazných parametrů projektu „Oprava havarijních míst obvodových 
stěn v přízemí a střešního pláště domu čp. 111 v Železném Brodě“, na jehož realizaci 
byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, 
památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v 
Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK ze 
dne 30. 5. 2017,

2. žádost příjemce dotace Obce Velenice, se sídlem Velenice 148, 470 02 Velenice, IČ 
00673072, o prodloužení termínu realizace projektu „Restaurování sochy sv. Prokopa a 
skalní kaple Ecce Homo (sochy Krista) v obci Velenice“, na jejíž realizaci byla přiznána 
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče 
a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, na 
základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK ze dne 30. 5. 2017,

3. žádost příjemce dotace Alexandra Lavdovského, trvale bytem 624 Broughton Street, 
Victoria, BC V8W 1C7, Kanada, nar. 17. 4. 1960, zastoupeného na základě plné moci 
Ing. arch. Tomášem Eflerem, trvale bytem V Zátiší 1015, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
nar. 4. 12. 1979, o změnu závazných parametrů projektu „Udržovací práce objektu č. p. 
32 v Zahrádkách u České Lípy, a to oprava pavlače včetně uliční fasády a oprava fasády 
severní štítové stěny“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu 
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program 
č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, na základě usnesení 
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK ze dne 30. 5. 2017,

s o u h l a s í

1. se změnou závazných parametrů projektu „Oprava havarijních míst obvodových stěn v 
přízemí a střešního pláště domu čp. 111 v Železném Brodě“, příjemce dotace paní Marie 
Legáthová, z těchto:

Název parametru Jednotka Hodnota

Oprava spárování roubení m 40,18

Oprava střešní krytiny m2 246

Oprava roubení m 20,83

Oprava krovu m 22

Impregnační nátěr tesařských konstrukcí m2 16,77

na tyto nové:
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Název parametru Jednotka Hodnota

Oprava spárování roubení m 53,5

Oprava střešní krytiny m2 246

Oprava roubení m 51,65

Impregnační nátěr tesařských konstrukcí m2 16,77

2. s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/2117/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního 
fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, 
program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Oprava 
havarijních míst obvodových stěn v přízemí a střešního pláště domu čp. 111 v Železném 
Brodě“, uzavřené dne 27. 6. 2017, jehož předmětem je změna závazných parametrů 
projektu,

3. s prodloužením termínu realizace projektu „Restaurování sochy sv. Prokopa a skalní 
kaple Ecce Homo (sochy Krista) v obci Velenice“ z 31. 10. 2017 na 30. 11. 2017, a s 
prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 1. 12. 2017 na 19. 1. 2018,

4. s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1994/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního 
fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, 
program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Restaurování 
sochy sv. Prokopa a skalní kaple Ecce Homo (sochy Krista) v obci Velenice“, uzavřené 
dne 27. 6. 2017, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu a 
termínu pro podání závěrečného vyúčtování,

5. se změnou závazných parametrů projektu „Udržovací práce objektu č. p. 32 v 
Zahrádkách u České Lípy, a to oprava pavlače včetně uliční fasády a oprava fasády 
severní štítové strany“ z těchto:

Název parametru Jednotka Hodnota

Repase dveře masiv ks 2

Nátěr fasád, roubení 2x bílé Porokalk m2 50

Montáž záklopů z tyčoviny (povalů) m2 15

Spárování roubení jednostranné m 80

na tyto nové:

Název parametru Jednotka Hodnota

Repase dveře masiv ks 2

Nátěr fasád, roubení 2x fermež m2 71,11

Montáž záklopů z tyčoviny (povalů) m2 15

Spárování roubení jednostranné m 80

6. s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/2076/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního 
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fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, 
program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Udržovací 
práce objektu č. p. 32 v Zahrádkách u České Lípy, a to oprava pavlače včetně uliční 
fasády a oprava fasády severní štítové strany“, uzavřené dne 25. 7. 2017, jehož 
předmětem je změna závazných parametrů projektu,

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 „Oprava havarijních míst obvodových 
stěn v přízemí a střešního pláště domu čp. 111 v Železném Brodě“ a projektu „Udržovací 
práce objektu č. p. 32 v Zahrádkách u České Lípy, a to oprava pavlače včetně uliční fasády a 
oprava fasády severní štítové strany“ a prodloužení termínu realizace projektu „Restaurování 
sochy sv. Prokopa a skalní kaple Ecce Homo (sochy Krista) v obci Velenice“ k rozhodnutí a 
dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2117/2017, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1994/2017 a 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2076/2017 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Termín: 31. 10. 2017


