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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017

Pořadí jednání č. 93
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, 
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací:

1. Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková 
organizace, IČ: 60254301

čerpání rezervního fondu ve výši 100.000 Kč na financování malířských a natěračských prací 
v budově školy,

2. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, 
Horní náměstí 1, příspěvková organizace, IČ: 60252601

čerpání rezervního fondu ve výši 77.639 Kč na úhradu nájemného,

3. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, 
příspěvková organizace, IČ: 60252766

     a) čerpání prostředků rezervního fondu na posílení fondu investic ve výši 387.200 Kč

     b) navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 387.200 Kč na nově zařazenou 
akci „Repase střešních oken“ ve výši 387.200 Kč

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,

4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková 
organizace, IČ: 14451018

navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 445.000 Kč konkrétně na:

     - zařazení nové akce „Osobní referentské vozidlo“ ve výši 350.000 Kč,

     - zařazení nové akce „Modulový výukový systém rc2000“ ve výši 95.000 Kč

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,

5. Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, IČ: 62237004

čerpání prostředků rezervního fondu na dočasné náklady projektu školy ve výši 207.171 Kč

6. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, 
Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991

navýšení celkového čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 231.000 Kč, konkrétně 
ve výši 91.000 Kč na částečné krytí nákladů na opravu oken a fasády a ve výši 140.000 Kč 
na instalaci osvětlení fasády hlavní budovy,

7. Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace, 
IČ: 15043151

navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 490.000 Kč konkrétně na:

     - zařazení nové akce „Oprava střechy dílen J. J. Fučíka“ ve výši 220.000 Kč,

     - navýšení celkového rozpočtu a změnu názvu akce „Šokový zchlazovač, vakuová 
balička potravin, vozík servírovací pojízdný“ ve výši 200.000 Kč na „Šokový 
zchlazovač, vakuová balička potravin, vozík servírovací pojízdný, konvektomat“ 
ve výši 470.000 Kč
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a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,

8. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková 
organizace, IČ: 00087891

navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 245.600 Kč konkrétně na:

     - zařazení nové akce „Vysokotlaký profesionální čistič“ ve výši 120.000 Kč,

     - navýšení ceny stávající akce „Chlazení ke vzduchotechnice ve školní kuchyni 
ISŠ Vysoké nad Jizerou“ z původních 774.400 Kč na 900.000 Kč a její přesun 
z oddílu II. Použití fondu investic – financování kapitálové části rozpočtu 
organizace, části 1. Rekonstrukce a modernizace do části 2. Pořízení dlouhodobého 
majetku

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,

9. Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, 
příspěvková organizace, IČ: 46749799

navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 500.000 Kč na zařazení nové akce 
„Vybavení školní družiny – mezipatro“

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017

a  u k l á d á

Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu 
a zaměstnanosti, seznámit se schválenými finančními dokumenty ředitele příspěvkových 
organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Termín: 30. 06. 2017


