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7. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 18.04.2017

Pořadí jednání č. 64
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 125/17  - snížení výdajů v kapitole 914 06 –
Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor 
dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a 
Opuscard

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 125/17, kterým se:

     a) snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy u akce „integrovaný 
dopravní systém“ ve výši 821.000 Kč,

     b) navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy v celkové výši 
821.000 Kč, a to jednotlivých akcí:
-„Zubačka 2017“ o částku 150.000 Kč,
-„Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2017“ o částku 104.000 Kč,
-„Lužický motoráček 2017“ o částku 175.000 Kč,
-„S IDOLem na Benátskou!2017“ o částku 242.000 Kč,
-„Historickým vlakem Českým rájem“ o částku 150.000 Kč,

2. s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje do výše 242.000 Kč na zvýšení popularity a 
atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, IDOL a Opuscard, níže uvedenému 
žadateli o dotaci na projekt ve výši:

Poř. číslo 1.

IČ 02926202

Příjemce 
dotace/ 

žadatel/sídl
o

První festivalová, s.r.o., Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1  

Název 
projektu

S IDOLem na Benátskou!2017

Účel 
projektu

Podpora efektivní propagace IDOL a Opuscard široké veřejnosti 
Libereckého kraje prostřednictvím festivalu, především v kyvadlové
dopravě a zároveň v místě festivalu, který se bude konat v termínu 27. 
– 30. 7. 2017.

Název 
parametru 
projektu

Realizovaná propagační kampaň

Měrná
jednotka

ks

Hodnota 
parametru

1
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Celkové
plánované
náklady 
projektu 

(Kč)

242.000

Podíl dotace 
na 

nákladech 
projektu 

(%)

100

Max. výše 
dotace (Kč)

242.000

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

1. 4. 2017 – 31. 10. 2017

3. se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/885/2017 v 
rámci podpory propagace Libereckého kraje, IDOL a Opuscard, která bude uzavřena 
mezi Libereckým krajem a výše uvedeným příjemcem

a  r o z h o d u j e

o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v úhrnném objemu 579.000 Kč na zvýšení popularity a 
atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, IDOL a Opuscard, níže uvedeným žadatelům 
o dotaci na projekt ve výši:

Poř. číslo 1
IČ 25474481

Příjemce 
dotace/ 

žadatel/sídlo
Železniční společnost Tanvald o.p.s., Krkonošská 256, 468 41 Tanvald

Název 
projektu

Zubačka 2017

Účel projektu

Zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, 
podporou nostalgických jízd historických kolejových vozidel, včetně
související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje 
(dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard 
v Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o provozování nostalgických jízd pro 
veřejnost s unikátními ozubnicovými lokomotivami na ozubnicové trati 
Tanvald – Kořenov – Harrachov v roce 2017.

Název 
parametru 
projektu

Nostalgické jízdy
Doprovodný program na nostalgických jízdách

Vydání lepenkových jízdenek a plakátů

Měrná
jednotka

den provozu
den 
ks
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Hodnota 
parametru

6
6

2000

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

150.000

Podíl dotace na 
nákladech 

projektu (%)
100

Max. výše 
dotace (Kč)

150.000

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

29. 4. 2017 – 30. 11. 2017

Poř. číslo 2

IČ 26989166

Příjemce 
dotace/ 

žadatel/sídlo
Boveraclub z.s., Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec

Název 
projektu

Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2017

Účel projektu

zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, 
podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů, 
včetně související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého 
kraje (dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard 
v Libereckém kraji

Název 
parametru 
projektu

Jízdy historických tramvají a autobusů
Výstava 120 let libereckých tramvají

Publikační činnost – Liberecké tramvaje příprava 

Měrná
jednotka

akce
akce

publikace

Hodnota 
parametru

11
1
1

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

104.000

Podíl dotace na 
nákladech 

projektu (%)
100
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Max. výše 
dotace (Kč)

104.000

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

29. 4. 2017 – 23. 9. 2017

Poř. číslo 3

IČ 27423069

Příjemce 
dotace/ 

žadatel/sídlo
KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 19016 Praha 9

Název 
projektu

Lužický motoráček 2017

Účel projektu

Zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, 
podporou nostalgických jízd historických kolejových vozidel, včetně
související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje 
(dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard v 
Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o provozní sezónu pravidelného 
nostalgického a turistického vlaku z Kamenického Šenova a České
Kamenice do Liberce a zpět. Provozní období je každý pátek od 7. 7. – 1. 9. 
2017

Název 
parametru 
projektu

Jízdy Lužického motoráčku
Propagace v brožuře Železniční nostalgie – vydání brožury

Údržba motorového vozu

Měrná
jednotka

vlkm
ks
ks

Hodnota 
parametru

1.854
10.000

1

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

175.000

Podíl dotace na 
nákladech 

projektu (%)
100

Max. výše 
dotace (Kč)

175.000

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

1. 6. 2017 – 30. 9. 2017
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Poř. číslo 4

IČ 49294211

Příjemce 
dotace/ 

žadatel/sídlo
Klub přátel železnic Českého ráje, z.s.,  U Nádraží 1296, 51101 Turnov  

Název 
projektu

Historickým vlakem Českým rájem

Účel projektu

Podpora zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji 
formou provozu historických vlaků na trase Turnov – Rovensko pod 
Troskami a zpět a Turnov – Semily a zpět včetně související propagace 
integrovaného dopravního systému Libereckého kraje a krajské bezkontaktní
čipové karty Opuscard v Libereckém kraji. Vlaky budou jezdit po dobu 
letních prázdnin každou sobotu podle pevného jízdního řádu, který bude 
vyvěšen ve stanicích a zastávkách vlaků po trase, v lokálních novinách a na 
internetových stránkách. V čele vlaků se bude střídat parní a motorová
lokomotiva. Ve vlacích bude poskytována sleva ve výši 50% ze základního 
jízdného cestujícím, kteří se prokážou platnou bezkontaktní kartou Opuscard.

Název 
parametru 
projektu

Historický vlak
Údržba motorové lokomotivy

Údržba parní lokomotivy
Údržba vagónů

Skládací propagační letáček
Plakát propagace A3

Historická lepenková jízdenka

Měrná
jednotka

jízda
Kč
Kč
Kč
kus
kus
kus

Hodnota 
parametru

36
5000
7500
5000
3000
750

4000

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

150.000

Podíl dotace na 
nákladech 

projektu (%)
100

Max. výše 
dotace (Kč)

150.000

Investice/           
neinvestice

neinvestice
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Termín 
realizace 
projektu

1. 7. 2017 – 31. 8. 2017

a  s c h v a l u j e

smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/884/2017, 
OLP/881/2017, OLP/882/2017 a OLP/883/2017 v rámci podpory propagace Libereckého 
kraje, IDOL a Opuscard, které budou uzavřeny mezi Libereckým krajem a výše uvedenými 
příjemci

a  u k l á d á

1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek: předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje poskytnutí dotace z rozpočtu kraje 
do výše 242. 000 Kč žadateli První festivalová, s.r.o. k rozhodnutí a změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 125/17 a smlouvu o poskytnutí účelové dotace OLP/885/2017, ke 
schválení.

Termín: 30. 05. 2017

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Marku Pieterovi, náměstku 
hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací OLP/884/2017, OLP/881/2017, OLP/882/2017, OLP/885/2017 a 
OLP/883/2017, po schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 125/17 
zastupitelstvem kraje, k podpisu.

Termín: 30. 06. 2017


