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21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.12.2017

Pořadí jednání č. 113
Rozpočtové opatření č. 365/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro 
příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 365/17, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2017 z titulu 
přijatých účelových dotací z Ministerstva kultury ČR na projekty příspěvkových organizací 
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 922.000 Kč a současně se 
navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, o částku 922.000 Kč, z toho

1) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 437, Liberec, IČO 
00083232, ve výši 321.000 Kč, z toho

     a) program 13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) 
– projekt „Severočeské muzeum v Liberci, výkup souboru medailí a plaket, vázy 
Stanislava Libenského a publikace Johanna Kunckela“ (UZ 34012), účelová 
neinvestiční dotace ve výši 80.000 Kč,

     b) Akviziční fond – výkup díla Vratislava Karla Nováka – Šperk „Jehlice“ 1984, 
nerezocel, zrcadlo (UZ 34024), účelová neinvestiční dotace ve výši 31.000 Kč,

     c) Akviziční fond – výkup díla Vratislava Karla Nováka – Šperk „Náhrudník“ 1988, 
nerezoocel, zrcadlo (UZ 34024), účelová neinvestiční dotace ve výši 42.000 Kč,

     d) Akviziční fond – výkup díla Jitky Kamencové Skuhravé – „Fly“ 2015, závěsný 
prostorový lustr, čiré sklo, nerezocel, 120x120x110 (UZ 34024), účelová 
neinvestiční dotace ve výši 69.000 Kč,

     e) Akviziční fond – výkup díla Oldřicha Plívy – skleněná plastika „Klenba“ 2015, 
tavené sklo, barevná frita, 60x60x28 (UZ 34024), účelová neinvestiční dotace ve 
výši 99.000 Kč,

2) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, Liberec, IČO 
00083267, ve výši 435.000,00 Kč z toho

     a) program Podpora expozičních a výstavních projektů – tematický okruh 1) 
instalace expozic nebo výstav – projekt „Příroda v obrazárně, Johann Adalbert 
Anermeyer (1674-1742)“(UZ 34021), účelová neinvestiční dotace ve výši 
185.000 Kč,

     b) Akviziční fond – výkup děl (UZ 34024), účelová neinvestiční dotace ve výši 
250.000 Kč,

     - Pavel Holas „Z cyklu Hádanky a hlavolamy 2007, olej, plátno, Jana Kasalová 
„10562 podob Pekingu“ 2015, kombinovaná technika, plátno,

     - Jana Kasalová „Z cyklu Lost cities“ 2015 - 2016, oboustranná kresba tužkou, 
pastel, kombinovaná technika, transparentní papír,

     - Jana Kasalová „z Lost cities“ 2015 - 2016, oboustranná kresba tužkou, pastel, 
kombinovaná technika, transparentní papír,
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     - Zdeněk Trs „Aton“ 2014, akryl a olej, plátno,

     - Zdeněk Trs „Oscilace“ 2015, akryl a olej, plátno,

3) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci, Skálova 71, Turnov, IČO 
00085804 – program Podpora expozičních a výstavních projektů – tematický okruh 1) 
instalace expozic nebo výstav – projekt „Drahé kameny z celého světa – rekonstrukce, 
reinstalace a rozšíření expozice mineralogie“ (UZ 34021), účelová neinvestiční dotace ve 
výši 166.000 Kč

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku 
a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál „Rozpočtové 
opatření č. 365/17 jako písemnou informaci.

Termín: 19. 12. 2017


