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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018 

 
Pořadí jednání č. 7 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 183/18 – rozhodnutí o poskytnutí 

neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – 

Transfery, odbor kancelář hejtmana 

 

Rada kraje po projednání 

s o u h l a s í  

1)  se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 183/18, kterým se upravují vybrané 

dílčí ukazatele peněžitých darů a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, 

odbor kancelář hejtmana, ve výši 40.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu 

kraje, 

2)  s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

      a) Obci Svijanský Újezd, IČ 00671894, sídlem Svijanský Újezd 27, 463 45 Svijanský 

Újezd, na akci Slavnosti Svijanského piva 2018, ve výši 20.000 Kč, 

      b) Městu Harrachov, IČ 00275697, sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov, na akci 

Svatoanenské dřevosochání, ve výši 10.000 Kč, 

      c) Obci Kravaře v Čechách, IČ 00260657, sídlem Kravaře 471 03, náměstí 166, na 

akci Benefiční koncert na podporu Matýska trpícího mozkovou obrnou, ve výši 

10.000 Kč 

3)  se smlouvou o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

      a) č. OLP/3508/2018 mezi Libereckým krajem a Obcí Svijanský Újezd ve výši 20.000 

Kč, 

      b) č. OLP/3510/2018 mezi Libereckým krajem a Městem Harrachov ve výši 10.000 Kč 

      c) č. OLP/3512/2018 mezi Libereckým krajem a Obcí Kravaře v Čechách ve výši 

10.000 Kč 

a  u k l á d á  

1)  Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit tuto změnu rozpočtu – 

rozpočtového opatření č. 183/18 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého 

kraje, 

Termín: 26. 06. 2018 

2)  Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit po schválení 

této změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 183/18 příslušnými orgány Libereckého 

kraje předložení smluv o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje, s výše uvedenými příjemci, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu. 

Termín: 30. 08. 2018 


