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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.05.2018

Pořadí jednání č. 30
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, 
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2018

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací:

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

navýšení čerpání fondu investic ve výši 490.000 Kč a v souvislosti s tím zařazení nové akce 
„Šestnáctimístné dodávkové vozidlo MINIBUS“ v rozpočtu 490.000 Kč

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2018,

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

     a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 800.000 Kč, konkrétně 
ve výši 600.000 Kč na posílení fondu investic a ve výši 200.000 Kč na další rozvoj 
činnosti organizace,

     b) navýšení čerpání prostředků fondu investic v celkové výši 313.000 Kč 
a v souvislosti s tímto zařazení níže uvedených akcí do Plánu investic organizace 
na rok 2018:

„Oprava elektrorozvodů – budova C a budova D“ v rozpočtu 150.000 Kč,

„Malba 6 tříd – budova A, tělocvična, uč. budova D“ v rozpočtu 200.000 Kč,

„Oprava podlah – budova A, budova D“ v rozpočtu 200.000 Kč,

„Stavební práce – kompresorovna budova D“ v rozpočtu 50.000 Kč,

„2 ks Server“ v rozpočtu 101.000 Kč,

„Router“ v rozpočtu 62.000 Kč,

a vyřazení akce „Klempířské práce (okapy) střecha - budova C tělocvična“ ve výši 
450.000 Kč

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2018,

     c) navýšení závazného ukazatele limitu výdajů na pohoštění ve výši 27.000 Kč,

3. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, 
IČ: 00671274

navýšení čerpání fondu investic ve výši 227.000 Kč a v souvislosti s tímto zařazení nové akce 
„Výtah – učební pomůcka“ 

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2018,

4. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, 
IČ: 00082554

     a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 2.200.000 Kč posílení 
fondu investic,

     b) navýšení čerpání prostředků fondu investic v celkové výši 2.284.000 Kč 
a v souvislosti s tímto zařazení níže uvedených akcí do Plánu investic organizace
na rok 2018:
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„Zajištění TDI při akci stavební úpravy na prostory výuky“ v rozpočtu 24.000 Kč,

„Sklad zemědělské techniky“ v rozpočtu 1.900.000 Kč,

„Osobní automobil pro výuku Autoškoly žáků“ v rozpočtu 360.000 Kč

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2018

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. 2018


