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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.02.2018 

 
Pořadí jednání č. 9 

Rozpočtové opatření č. 57/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací 

z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 57/18, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele peněžitých darů a 

neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši 60.000 

Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje, 

r o z h o d u j e  

1.  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 
parametru 

měrná 
jednotka 

hodno
ta 
param
etru 

Max. výše 
fin. Podpory 

Kruh přátel DPS 
Vrabčáci, z.s. 

64668444 

Jablonec nad Nisou, ZŠ 
Mozartova 24 466 04 

Jablonecký hudební 
festival 2018 

Doba trvání 
akce  
Dětské sbory 
Sbor 
Klavírní 
doprovod  

Den 
 

Sbor 
 

Dítě 
klavírista 

1 
 

5 
 

170 
1 

20.000 Kč 

Český kynologický svaz, 
pobočný spolek  

46748393 
Na Mlýnku 871, Liberec 
XII-Staré Pavlovice, 460 01 
Liberec 

XX. ročník 
kynologické soutěže 
O POHÁR KRISTÝNY 

Doba trvání 
akce  

Den 2 20.000 Kč 

Mateřská škola 
"Korálek", Liberec, 
Aloisina výšina 645/55, 
příspěvková organizace 

72742186 
Aloisina výšina 645/55, 
Liberec XV-Starý Harcov, 
460 15 Liberec 

Liberecká mateřinka 

Doba trvání 
akce  

Den 1 10.000 Kč 

Základní organizace 
nezávislého 
odborového svazu 
Policie ČR Liberec 

70693986  
Pastýřská 3, 
460 74 Liberec 

Společenský večer 
Policie ČR Liberec  

Doba trvání 
akce  

Den 1 10.000 Kč 

Česká membránová 
platforma, z.s. 

22688218 Mánesova 1580, 470 01 
Česká Lípa  

Mezinárodní 
konference MELPRO 
2018 

Tištěný sborník 
abstraktů 
Doba trvání 
akce  

Ks 
 

Den 

200 
 

3 

100.000,00 Kč 

 
 

2

.  

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: 

žadatel IČ sídlem akce 

Sportovní kub Ještěd, 
spolek  

64040577 
Ovocná 157/2, 460 06 
Liberec  

Finálový závod v rámci LEKI CUP 2018 

Mateřská škola 
"Korálek", Liberec, 
Aloisina výšina 645/55, 
příspěvková organizace 

72742186 
Aloisina výšina 645/55, 
Liberec XV-Starý Harcov, 
460 15 Liberec 

Festival talentu 2018 
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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: 28. 02. 2018 

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

majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 361/17 jako písemnou informaci 

na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje. 

Termín: 27. 02. 2018 


