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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.05.2018 

 
Pořadí jednání č. 48 

Rozpočtové opatření č. 180/18 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, 

ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor 

investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Snížení energetické 

náročnosti budovy – Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková 

organizace“ a „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9. 

května – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíkova 57, 

příspěvková organizace“ 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

1)  projektový záměr „Snížení energetické náročnosti budovy – Základní škola speciální, 

Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“, 

2)  projektový záměr „Snížení energetické náročnosti budovy Domova mládeže v ulici 9. 

května – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, 

příspěvková organizace“, 

3)  rozpočtové opatření č. 180/18, kterým se 

      1. snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy 

na kofinancování IROP a TOP celkem o částku 2.800.000 Kč, 

      2. navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy 

nemovitého majetku, celkem o částku 2.800.000 Kč, z toho 

      a) na přípravu projektu „Snížení energetické náročnosti budovy – Základní škola 

speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“, celkem o 1.400.000 Kč, 

      b) na přípravu projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže v 

ulici 9. května – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, 

Havlíčkova 57, příspěvková organizace“, celkem o 1.400.000 Kč, 

a  u k l á d á  

1)  Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a 

regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit přípravu 

projektových žádostí včetně všech příloh do 100. výzvy Ministerstva životního prostředí 

v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. 

Termín: 31. 01. 2019 

2)  Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy 

majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 180/18 jako písemnou informaci 

na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje. 

Termín: 29. 05. 2018 


