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4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.03.2017 

 
Pořadí jednání č. 89 

Rozpočtové opatření č. 72/17 – úprava v rámci kapitoly 92602 – Dotační fond LK, 

odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace v 

rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních 

výrobků, výrobců a tradičních řemesel 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 72/17, kterým se: 

1)  Navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje  2017 v celkové výši 26.815,70 Kč z vratky 

nevyčerpané zálohy na realizaci projektu a vratky zálohy z nerealizovaného projektu v 

programu č. 2.5. – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel. 

2)  Navyšují výdaje v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a 

evropských projektů v celkové výši 26.815,70 Kč. 

3)  Upravují specifické ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního 

rozvoje a evropských projektů v celkové výši 150.918 Kč, a to: 

a)  snížením vybraných specifických ukazatelů Programu 2.5 – Podpora regionálních 

výrobků, výrobců a tradičních řemesel v úhrnné výši 103.381,70 Kč z důvodů 

odstoupení žadatelů od realizace projektu a úspor z vyúčtovaných projektů 

b)  snížením nerozepsaných rezerv Programu č. 2.5 - Podpora regionálních výrobků, 

výrobců a tradičních řemesel ve výši 2.561,30Kč 

c)  snížením specifického ukazatele/projektu Programu 2.5 - Podpora regionálních výrobků, 

výrobců a tradičních řemesel  - e-shop zlaté snubní prsteny - Zlatnictví Rostislav 

Rakušan o částku 44.975 Kč, o kterou převyšuje upravený  rozpočet smluvní závazek 

d)  navýšením/zavedením nových specifických ukazatelů Programu 2.5 - Podpora 

regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 150.918 Kč 

s o u h l a s í  

s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého 

kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, 

výrobců a tradičních řemesel v úhrnné výši 105.943 Kč, níže uvedeným subjektům: 

Poř. číslo 1 

IČ 60279079 

Příjemce 
dotace/ 
žadatel 

PVO s.r.o. 

Právní forma 
Společnost s ručením omezeným 

Název 
projektu 

Oprava a údržba strojů ve firmě PVO s.r.o. 

Účel projektu 

Oprava a údržba strojů zakoupených v roce 1920 – 1978. 
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Parametry 
projektu 

Oprava a údržba strojů – ks - 9 

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč) 

97.900 

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%) 

69,36 

Dotace v 
maximální 
výši (Kč) 

67.900 

Investice/ 
Neinvestice 

neinvestice 

Termín 
realizace 
projektu 

14.2.2017 – 30.6.2017 

   

Poř. číslo 2. 

IČ 26672472 

Příjemce 
dotace/ 
žadatel 

Sdružení TULIPAN, z.s. 

Právní forma Spolek 

Název 
projektu 

TULIPAN regionálním výrobcem 2016 

Účel projektu 

Projekt TULIPAN regionálním výrobcem 2016 je zaměřen na propagaci výrobků 
vzniklých v chráněné dílně TULIPAN a nesoucích značku Regionální produkt 
Jizerské hory, včetně propagace značky samotné. 

Parametry 
projektu 

účast na prodejních trzích – den – 21; nákup tiskárny – ks - 1 

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč) 

76.100 

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%) 

49,99 

Dotace v 
maximální 
výši (Kč) 

38.043 

Investice/ 
Neinvestice 

neinvestice 

Termín 
realizace 
projektu 

1.1.2016 – 31.12.2016 

 

 

a  u k l á d á  
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1.  Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a 

regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu 

kraje poskytnutí dotace výše uvedeným subjektům k rozhodnutí, 

Termín: 28. 03. 2017 

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

majetku a informatiky, předložit zastupitelstvu kraje rozpočtové opatření č. 72/17 jako 

písemnou informaci. 

Termín: 28. 03. 2017 


