5. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.03.2018
Pořadí jednání č. 46
Rozpočtové opatření č. 83/18 - úprava kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu Podpora
postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 83/18, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 07 –
Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 500.000
Kč,
2) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit, která bude uzavřena mezi
Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci,

č.

Příjemce/
forma

1.

Divadelní spolek
J.K.Tyl Lomnice
n.P.
spolek

2.

Evropské
centrum
pantomimy
neslyšících, z.s.
spolek

3.

Divadelní spolek
J.K.Tyl Josefův
Důl
spolek

Název projektu
účel projektu

Sídlo/
bydliště

21. Krajská postupová přehlídka
ochotnických souborů Jizerské
oblasti

Lomnice n.P.

21. ročník krajské postupové
přehlídky Jizerské oblasti - 10
souborů z LK, možnost nominace
na národní přehlídku
Mezikrajová postupová
přehlídka OTEVŘENO 2018
Podpora integrace zdrav.
postižených herců - pantomima a
pohybové divadlo

IČ/
nar.

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Výše
dotace v
Kč

Termín
realizace
projektu

De minimis

rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého v celkové výši 485.000
Kč na podporu postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit níže uvedeným
příjemcům

45598592

doba trvání akce 1
den

30 000 Kč

1.1. - 30.6.
2018

ne

Brno, Vodova
ul. 1391/35

65767659

doba trvání
přehlídky 1 den

15 000 Kč

9.3. - 29.4.
2018

ne

Josefův Důl
č. 100

60254173

doba trvání akce 3
dny

28 000 Kč

2.1 - 30.6.
2018

ne

Turnov,
sídliště
J.Patočky
1670

26606861

doba trvání akce 3
dny

15 000 Kč

1.1. 1.5.2018

ne

Plk. Truhláře
2

Josefodolské divadelní jaro 2018

4.

Loutkářský
soubor Na Židli
z.s. Turnov
spolek
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Krajská postupová přehlídka
venkovských divadelních
souborů - postup na národní
přehlídku Krakonošův divadelní
podzim
XXVIII. TURNOVSKÝ
DRAHOKAM regionální
loutkářská přehlídka
Regionální loutkářská přehlídka
pro Lib. kraj a Český ráj s
přímým postupem na národní
přehlídku Loutkářská Chrudim
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Krajské kolo přehlídky dětských
pěveckých sborů 2018
Konání krajské přehlídky
dětských pěveckých sborů ze ZŠ
a ZUŠ Libereckého kraje. Celá
přehlídka je rozdělena do dvou
bloků, soutěží se ve čtyřech
kategoriích. Postupuje jeden
sbor do celostátního kola
soutěže.

5.

Kruh přátel DPS
Vrabčáci, z.s.
spolek

6.

Taneční a
pohybové studio
Magdaléna, z.s.
spolek

7.

Taneční a
pohybové studio
Magdaléna, z.s.
spolek

8.

Taneční škola
Duha o.p.s.
obecně
prospěšná
společnost

Soutěž podporuje tvůrčí aktivity
tanečních kolektivů a konfrontuje
výsledky práce choreografů
Severočeského regionu. Dva
nejlepší kolektivy v každé věkové
kategorii a disciplíně postupují
na Celostátní kolo FTM Mistrovství ČR.
Celostátní kolo Festivalu
tanečního mládí 2018 Mistrovství ČR

9.

Taneční škola
Duha o.p.s.
obecně
prospěšná
společnost

Soutěž podporuje tvůrčí aktivity
dětských a juniorských tanečních
kolektivů a konfrontuje výsledky
práce nejlepších choreografů z
celé ČR, pracujících s prostorem
tanečního parketu. Účast 2-3
nejlepších kolektivů z
Regionálních kol.
Českolipský zvoneček 2018

10.

Taneční škola
Duha o.p.s.
obecně
prospěšná
společnost

18. ročník postupové taneční
soutěže kolektivů dětí, juniorů,
dospělých a seniorů v
předtančení. Nejlepší kolektivy v
jednotlivých soutěžích postupují
na Regionální kolo FTM.

Jablonec
n.N.,
Mozartova 24

64668444

zúčastněné sbory
22
oceněné
sbory 12
zúčastněné děti
680 postupující
sbor 1

Rychnov u
Jablonce
n.N., Liščí
139

22768637

krajská postupová
přehlídka 3 dny

45 000 Kč

13.4. –
15.4. 2018

ne

Rychnov u
Jablonce
n.N., Liščí
139

22768637

krajská postupová
přehlídka 2 dny

45 000 Kč

16.3. –
17.3. 2018

ne

25031511

délka trvání
soutěže 13 hodin
počet soutěžních
kolektivů 32 počet
soutěžních
vystoupení 80

25 000 Kč

2.1. - 29.6.
2018

ne

25031511

délka trvání
soutěže 2x12
hodin počet
soutěžních
kolektivů 2x30
počet soutěžních
vystoupení 2x45

30 000 Kč

2.1. – 13.7.
2018

ne

Česká Lípa,
Arbesova
2077

25031511

délka trvání
soutěže 10 hodin
počet soutěžních
kolektivů 23 počet
soutěžních
vystoupení 50

25 000 Kč

2.1. – 31.5.
2018

ne

Liberec,
Riegrova 16

71294511

okresní kolo 2 dny
krajské kolo 1 den

14 000 Kč

2.1. – 31.5.
2018

ne

Turnov,
Husova 77

00855022

oblastní festival počet souborů 8

16 000 Kč

1.2. – 31.5.
2018

ne

25 000 Kč

1.2. – 31.5.
2018

ne

Dětská scéna 2018
Otevřená regionální přehlídka
dětských divadelních souborů s
postupem na celostátní přehlídku
"Dětská scéna 2018" ve
Svitavách.
Tanec srdcem 2018 Regionální
postupové přehlídky dětských a
dospělých skupin scénického
tance s postupem na celostátní
přehlídky "Kutná Hora 2018" děti a "Tanec, tanec…2018" mládež a dospělí v Jablonci n.N.
Regionální kolo Festivalu
tanenčího mládí 2018

Česká Lípa,
Arbesova
2077

Česká Lípa,
Arbesova
2077

Přehlídka dětských recitátorů
2018 - oblastní a krajské kolo
11.

Dům dětí a
mládeže Větrník
Liberec,
příspěvková
organizace

12.

SVČ Žlutá
ponorka Turnov,
příspěvková
organizace
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Přehlídky se účastní děti ze ZŠ a
víceletých gymnázií celého kraje.
Recitační činnost dětí je v dnešní
době velmi přínosná, protože
aktivním způsobem vytváří vztah
k literatuře a k poezii zvlášť a je
účinným doplňkem školní výuky.
Turnovský Štěk 2018 - Oblastní
přehlídka dětských divadelních,
loutkových a recitačních souborů
z Turnova a okolí
Přehlídka je zaměřena na
věkovou kategorii dětí ZŠ a
odpovídající ročníky víceletých
gymnázií a dalších zájmových
organizací. Z turnovské
přehlídky porota doporučuje
postup 3 kvalitních insenací do
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krajského kola Dětské scény LK.
Turnovský kos 2018 - Oblastní
přehlídka dětských pěveckých
talentů z Turnova a okolí
13.

SVČ Žlutá
ponorka Turnov,
příspěvková
organizace

Soutěžní pěvecká přehlídka
jednotlivců v 5 kategoriích, od
nejmenších dětí z MŠ až po
mládež do 18 let. Oblastní soutěž
je postupová na krajské nebo
celostátní kolo soutěže
"Karlovarský skřivánek".
Oblastní festival mateřských škol
z Turnova a okolí
TURNOVSKÁ MATEŘINKA
2018

14.

SVČ Žlutá
ponorka Turnov,
příspěvková
organizace

Cílem projektu je přispívat k
rozvoji osobnosti dítěte s
důrazem na tvořivost a aktivitu.
Mateřské školky mají možnost
představit veřejnosti část své
práce s dětmi v podobě malého
hudebního nebo dramaticky
zpracovaného představení.
Dospělí dětem 2018

15.

Kultura Nový
Bor, s.r.o.
společnost
s ručením
omezeným

16.

Dům dětí a
mládeže Vikýř,
Jablonec nad
Nisou
příspěvková
organizace

Pořádání oblastních a
regionálních kol hudebního
zaměření - Zpěváčci - oblast i
region - zpěv lidových písní,
Zlatá struna - regionální kolo.
Obě sutěže jsou s postupem do
celostátního kola. Přehlídky jsou
určeny pro žáky ve věku 7-18 let.
Krajské kolo postupové
přehlídky přednesu a divadla
poezie Wolkrův Prostějov pro
Liberecký kraj

17.

Divadelní spolek
Odevšad
spolek

Přehlídka divadel poezie a
recitátorů, umožňující setkání,
prezentaci a konfrontaci jejich
práce. Hlavními cíli přehlídky
jsou podpora zájmu mladých lidí
o divadelo, vzájemná inspirace,
kultivace studentského divadla a
prohlubování zájmu o poezii.
Pohárek, Kandrdásek a
Jednoaktovky SČDO Jizerské
oblasti

18.

Studio Hamlet
Železný Brod, z.
s.
spolek

19.

Modrý kocour
z.s.
spolek

Uspořádání oblastního kola
postupové soutěže monologů,
dialogů a jednoaktovek za
Jizerskou oblast v sobotu 17. 2.
2018, odkud postupují
nominovaní, případně
doporučení do národních
přehlídek.
Krajská postupová přehlídka
Modrý kocour
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Tradiční divadelní přehlídka
Dospělí dětem se bude konat od
1. so 3.6.2018. Je to již 36.
ročník oblastní české soutěžní
postupové přehlídky amatérských
divadel hrajících pro děti s
možností postupu a doporučení
na přehlídku Popelka.
Regionální kola hudebních
soutěží

Multižánrová a multigenerační
krajská postupová přehlídka s
mezinárodní účastí a divadelními
dílnami

Turnov,
Husova 77

00855022

oblastní soutěž počet sólistů 80

7 000 Kč

1.2. – 31.5.
2018

ne

Turnov,
Husova 77

00855022

oblastní festival
Turnovská
Mateřinka - počet
souborů 7

20 000 Kč

1.2. – 31.5.
2018

ne

27283534

div.přehlídka 3
dny
počet účinkujících
souborů 5
soutěže pro děti 3
herecké a hudební
dílny 3

28 000 Kč

1.3. – 30.6.
2018

ne

Jablonec
n.N.,
Podhorská 49

75122294

soutěže 3
pomáhající
subjekty 3
soutěžící 30
porotci 9

22 000 Kč

10.2. –
30.11. 2018

ne

Hořesedly,
Milostín 127

27037380

seminář 4 hodiny

22 000 Kč

1.1. – 31.7.
2018

ne

03641228

soutěže
monologů,
dialogů a
jednoaktovek počet 3

13 000 Kč

10.1. –
10.3. 2018

ne

06798110

trvání festivalu 5
dní
počet
představení 22
počet představení
školy 3

60 000 Kč

21.2. –
25.2. 2018

ne

Nový Bor,
Revoluční
480

Železný
Brod, nám. 3.
května 1

Turnov,
Markova 311
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č.

20.

Příjemce/
forma

Město Desná
obec

Název projektu
účel projektu

Oblastní kolo přehlídky dětských
divadelních, loutkářských a
recitačních souborů Dětská scéna
2018 – O Desenského medvěda
16. ročník postupové přehlídky
do krajského kola Dětské scény
2018,

2)

Sídlo/
bydliště

IČ/
nar.

Desná,
Krkonošská
318

00262307

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

doba trvání akce 1
den

Výše
dotace v
Kč

Termín
realizace
projektu

De minimis

souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Podpora postupových soutěží
neprofesionálních uměleckých aktivit v objemu 15.000 Kč příjemci:

15 000 Kč

16.3. - 16.3.
2018

ne

se zmocněním pro Ing. Květu Vinklátovou, členku rady kraje, řízení rezortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, k podpisu smluv o poskytnutí účelové dotace s níže
uvedenými příjemci, včetně dodatků k těmto smlouvám, dohod o zrušení závazků z
těchto smluv a výzvy k provedení opatření k nápravě a k vrácení dotace ve smyslu ust. §
22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění s platností do 31. 12. 2020

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje rozpočtové opatření č.
83/18 jako písemnou informaci,
Termín: 27. 03. 2018
2) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje poskytnutí dotace Městu
Desná k rozhodnutí,
Termín: 27. 03. 2018
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje,
řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na
základě plné moci č. PM 20/2018.
Termín: 31. 05. 2018
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