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7. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 18.04.2017

Pořadí jednání č. 43
Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 
2017 – oblast kultury

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální kultury a 
péče o kulturní dědictví níže uvedeným příjemcům v následující výši:

Název
příjemce/ 
právní
forma

IČ Sídlo Název/účel 
projektu

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

De
minimis

Eurocentrum
Jablonec nad
Nisou s.r.o. 
/společnost s 
ručením
omezeným

25412604

Jiráskova
7, 466 01
Jablonec
nad Nisou

Mezinárodní
folklorní festival 
2017 /  Mezinárodní
folklorní festival 
představí tradiční
regionální kulturu 
Libereckého kraje i 
kulturní dědictví
cizích zemí. 
Festival doplní
tvořivé dílny 
tradičních lidových 
technik a bohatý
doprovodný
program. 

Mezinárodní
folklorní
festival / akce 
/ 1

70.000 Kč 1.1. –
31.7.2017

ne

Spolek přátel 
hudebního 
festivalu 
Dvořákův 
Turnov a 
Sychrov/spole
k

70104271 náměstí
Českého 
Ráje 5, 
511 01 
Turnov

62. ročník 
hudebního festivalu 
Dvořákův Turnova 
Sychrov/Cílem 
festivalu je šíření
kvalitní hudby, její
dostupnost i v méně
tradičních lokalitách 
a někdy i méně
tradičním podání. 
Nedílnou součástí je 
rovněž Interpretační
hudební dílna, kde 
se frekventanti 
zdokonalují pod 
vedením 
uznávaných lektorů.  

doba trvání
akce / den / 8

100.000 
Kč

10.6. –
37.6.2017

ano

Národní
památkový
ústav, územní
odborné
pracoviště v 
Liberci 
/příspěvkové
organizace 
ostatní

75032333 Jabloneck
á 642/23, 
460 01 
Liberec

Podpora publikační
a výzkumné
činnosti Národního 
památkového 
ústavu, územního 
odborného 
pracoviště v Liberci 
/ Rozvoj regionální
kultury a zachování
tradic v Libereckém 
kraji.

Fontes Nissae 
- Prameny 
Nisy / ks / 500 
ks + 500 ks; 
infoleták 
Prezentace 
památek -
Kostel 
Povýšení sv. 
Kříže v 
Jablonci nad 
Nisou / ks / 
5000 ks/ 
infoleták 
Prezentace 
památek -

80.000 Kč 1.4. –
31.12.201
7

ne



GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 2 / 2

Beranův 
hostinec ev. č. 
14 
v Trávníčku / 
ks / 5000 ks; 
dendrochronol
ogické
analýzy ks / 3; 
fotogrammetri
cké zaměření / 
ks / 1; 
archivní
rešerše k 
budově
frýdlantské
radnice / ks / 1

s c h v a l u j e

a) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1332 /2017 na „Mezinárodní folklorní 
festival 2017“ mezi Libereckým krajem a Eurocentrem Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ: 
25412604, se sídlem Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou,

b) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1333/2017, na „62. ročník hudebního 
festivalu Dvořákův Turnova Sychrov““ mezi Libereckým krajem a Spolkem přátel 
hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov,  IČ: 70104271, se sídlem náměstí 
Českého Ráje 5, 511 01 Turnov,

c) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1334/2017, na „Podporu publikační a 
výzkumné činnosti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v 
Liberci“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Liberci,  IČ: 75032333, se sídlem Jablonecká 642/23, 460 01 
Liberec

a  u k l á d á

Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Květě Vinklátové, člence rady 
kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací, k podpisu.

Termín: 30. 05. 2017


