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6. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.04.2017

Pořadí jednání č. 23
Rozpočtové opatření č. 105/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro 
příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 105/17, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2017 z titulu 
očekávaných účelových dotací z Ministerstva kultury ČR na projekty příspěvkových 
organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 1.796.000 Kč a 
současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu o částku 1.796.000 Kč, z toho pro:

1. Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, příspěvkovou organizaci, ve výši 49.000 Kč, z 
toho:

     a) 19.000 Kč – program Integrace příslušníků romské menšiny – projekt „Naše osada“-
dotisk knihy romské autorky Ireny Eliášové (UZ 34273),

     b) 30.000 Kč - program Knihovna 21. stolení (K21) -   projekt „Děti čtou nevidomým 
dětem“ (UZ 34070),

2. Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 1.069.000 Kč, z toho:

     a) 110.000 Kč - program Kulturní aktivity – projekt Mezinárodní odborná konference 
Metznerbund – ušlechtilá soutěž obou národů (ÚZ 34070),

     b) 959.000 Kč - program Kulturní aktivity – projekt „Celoroční výstavní činnost 
Oblastní galerie (ÚZ 34070),

3. Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, příspěvkovou organizaci, ve výši 225.000 
Kč, z toho:

     a) 71.000 Kč – program Veřejné informační služby knihoven (VISK 5) – Národního 
program retrospektivní konverze katalogů v ČR RETROKON – projekt 
„Zpřístupnění unikátního historického fondu VMG v České Lípě“ (UZ 34053),

     b) 154.000 Kč - program Veřejné informační služby knihoven (VISK 6) – Národní 
program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series 
Bohemica – projekt „Digitalizace unikátních a vzácných starých tisků“ (UZ 34053),

4. Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci, ve výši 453.000 Kč, z toho:

     a) 53.000 Kč – program Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové kultury – kategorie 
A – projekt „Dokumentace lidových technologií – lidová pískovcová plastika v 
Pojizeří“ UZ (34070),

     b) 56.000 Kč - program Kulturní aktivity – projekt „ Zpracování nominační 
dokumentace pro zápis Výroby masopustních masek do Seznamu nemateriálních 
statků tradiční a lidové kultury České“ (UZ 34070),

     c) 56.000 Kč – program Veřejné informační služby knihoven (VISK 5) – RETROKON 
– projekt „Retrokonverze a rekatalogizace sbírky starých tisků Muzea Českého ráje 
v Turnově“ (UZ 34053),

     d) 83.000 Kč - program Kulturní aktivity – projekt „Zpracování národopisné sbírky J. 
V. Scheybala“ (UZ 34070),
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     e) 97.000 Kč – program Veřejné informační služby knihoven (VISK 6) – Národní 
program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series 
Bohemica – projekt „Lyonská Bible z roku 1512“ (UZ 34053),

     f) 108.000 Kč - Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové kultury - kategorie A -
projekt „Tradiční způsob chovu ovcí v Pojizeří“ (UZ 34070)

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku 
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 105/17 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Termín: 25. 04. 2017


