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15. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE 
DNE 12.06.2017

Pořadí jednání č. 5
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/17 – úprava kapitol 917 01 Transfery, 
odboru kanceláře hejtmana a 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru vítězům soutěže Památka roku 2016 
Libereckého kraje

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 159/2017, kterým se:

1. a) snižují výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odboru kanceláře hejtmana - ostatní 
neinvestiční transfery obyvatelstvu – záštity s finanční podporou o 50.000 Kč,

     b) navyšují se výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu zavedením nových specifických ukazatelů

     - Památka roku 2016 Libereckého kraje – Jan Bartoníček v částce o 25.000 Kč z 
důvodu poskytnutí finančního daru v soutěži Památka roku 2016 Libereckého kraje,

     - Památka roku 2016 Libereckého kraje – PIVOVAR SVIJANY, a.s. o 25.000 Kč z 
důvodu poskytnutí finančního daru v soutěži Památka roku 2016 Libereckého kraje,

2. a) snižuje specifický ukazatel „Památka roku Libereckého kraje“ v kapitole 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o 50.000 Kč z 
důvodu poskytnutí finančních darů v soutěži Památka roku 2016 Libereckého kraje 
Janu Bartoníčkovi a společnosti PIVOVAR SVIJANY, a.s.,

     b) navyšují se specifické ukazatele:

     - Památka roku LK - Jan Bartoníček“ v rámci kapitoly 917 07 – Transfery, odboru 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 25.000 Kč

     - „Památka roku LK – Pivovar Svijany“ v rámci kapitolu 917 07 – Transfery, odboru 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 25.000 Kč bez vlivů na 
celkovou bilanci rozpočtu Libereckého kraje,

3. s vítězi soutěže Památka roku 2016 Libereckého kraje, panem Janem Bartoníčkem, nar. 
4. 9. 1983, bytem Na Příkopech 67, 506 01 Jičín a společností PIVOVAR SVIJANY, 
a.s., IČ 25035207, se sídlem č. p. 25, 463 46 Svijany,

4. s poskytnutím finančního daru ve výši 50.000 Kč panu Janu Bartoníčkovi, nar. 4. 9. 
1983, bytem Na Příkopech 67, 506 01 Jičín, a 50.000 Kč společnosti PIVOVAR 
SVIJANY, a.s., IČ 25035207, se sídlem č. p. 25, 463 46 Svijany, za vítězství v soutěži 
Památka roku 2016 Libereckého kraje,

5. s darovacími smlouvami č. OLP/1864/2017 mezi Libereckým krajem a panem Janem 
Bartoníčkem, nar. 4. 9. 1983, bytem Na Příkopech 67, 506 01 Jičín, o poskytnutí 
finančního daru ve výši 50.000 Kč, a č. OLP/1865/2017 mezi Libereckým krajem a 
společností PIVOVAR SVIJANY, a.s., IČ 25035207, se sídlem č. p. 25, 463 46 Svijany, 
o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč

a  u k l á d á

Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/17, poskytnutí finančních darů 
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Janu Bartoníčkovi a PIVOVARU SVIJANY, a.s. a darovací smlouvy č. OLP/1864/2017 a 
OLP/1865/2017 Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení.

Termín: 27. 06. 2017


