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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018 

 
Pořadí jednání č. 12 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 211/18 – zapojení výtěžku 13. benefičního 

plesu hejtmana do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01 a 914 01, rozhodnutí o 

poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžku 

 

Rada kraje po projednání 

s o u h l a s í  

1.  se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 211/18, kterým se navyšují příjmy 

rozpočtu kraje o celkovou částku 841.000 Kč z výtěžku 13. benefičního plesu hejtmana a 

současně se navyšují celkové výdaje kraje o částku 841.000 Kč, z toho v kapitolách 

      a) 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, Neinvestiční dary a neinvestiční 

transfery, o celkovou částku 735.500 Kč, 

      b) 914 01 – Působnosti, odbor kancelář hejtmana, o celkovou částku 105.500 Kč, 

2)  s poskytnutím finančního daru této organizaci ve výši: 

název IČ sídlo výše 

finančníh

o daru 

Nemocnice s poliklinikou 

Česká Lípa, a.s. 

27283518 Purkyňova 1849, 470 

01 Česká Lípa 

465 166 

Kč 

Amelie, z.s. 27052141 Šaldova 337/15, 186 

00 Praha Karlín 

135.167 

Kč 

Nadační fond Ozvěna 02970261 Žižkova 528/6, 470 01 

Česká Lípa 

135.167 

Kč 

 
 

s c h v a l u j e  

1)  darovací smlouvu č. OLP/3684/2018 mezi Libereckým krajem a organizací Nemocnice s 

poliklinikou Česká Lípa, a.s. 

2)  darovací smlouvu č. OLP/3686/2018 mezi Libereckým krajem a organizací Amelie z.s. 

3)  darovací smlouvu č. OLP/3687/2018 mezi Libereckým krajem a organizací Nadační 

fond Ozvěna, 

a to za podmínky schválení ZR-RO č. 211/18 Zastupitelstvem Libereckého kraje. 

a  u k l á d á  

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

rozpočtové opatření č. 211/18 ke schválení na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje 

Termín: 26. 06. 2018 

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

změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 211/18 Zastupitelstvem Libereckého kraje 

předložení darovacích smluv s výše uvedenými obdarovanými hejtmanovi Libereckého 

kraje k podpisu. 

Termín: 30. 07. 2018 


