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5. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.03.2018

Pořadí jednání č. 47
Poskytnutí mimořádných účelových investičních příspěvků příspěvkovým organizacím 
rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně podmínek stanovených 
zřizovatelem na rok 2018 v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

1) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 400.000 Kč, Oblastní galerie v Liberci, příspěvkové organizaci 
se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, IČO 00083267 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Ozvučení bazénové haly“,

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 200.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového investičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 10. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 30. 11. 2018

2) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 1.500.000 Kč, Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkové 
organizaci se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČO 00083232 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Oprava podzemního depozitáře“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 750.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového investičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12.2018

     c) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku za rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 
20. 12. 2018

     d) o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 20. 1. 2019

3) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 1.200.000 Kč, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, 
příspěvkové organizaci se sídlem Náměstí Osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, 
IČO 00360198 na výdaje spojené s realizací akce – „Rekonstrukce střechy stodoly, 
výstavba a expozičního přístřešku pro zemědělské stroje a venkovní úpravy ploch areálu 
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pobočky „VÍSECKÁ RYCHTA“, Víska 3, Kravaře u České Lípy“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 600.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového investičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 10. 2019

     c) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku za rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 
30. 11. 2018

     d) o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 30. 11. 2019

4) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 300.000 Kč, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, 
příspěvkové organizaci se sídlem Náměstí Osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, 
IČO 00360198 na výdaje spojené s realizací akce – „Bezbariérové zpřístupnění 
expozičních prostor na hlavní budově areálu kláštera v České Lípě“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 150.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového investičního příspěvku dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 2018

5) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 500.000 Kč, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, 
příspěvkové organizaci se sídlem Náměstí Osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, 
IČO 00360198 na výdaje spojené s realizací akce – „Rekonstrukce zahrady u objektu 
pobočky Šatlava v České Lípě, Vězeňská čp 189/4“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 250.000 Kč do 30 dnů od
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového investičního příspěvku dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12.2018

     c) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku za rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 
31. 1. 2018

     d) o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 20. 1. 2019
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6) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 1.000.000 Kč, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkové 
organizaci se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu čp. 72, 
Skálova ulice, Turnov“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 500.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového investičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2018

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, v termínu do 15. 12. 2018

a  u k l á d á

Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, zaslat výpis tohoto usnesení ředitelům příspěvkových organizací odboru kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu

Termín: 31. 03. 2018


