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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018

Pořadí jednání č. 24
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 192/18 – snížení výdajů kapitoly 914 05 –
Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor 
sociálních věcí, podpora projektů zaměřených na volnočasové aktivity seniorů

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 192/18, kterým se:

1. snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, č. a. 054800, 
Volnočasové aktivity seniorů LK, o částku 48.000 Kč,

2. a) navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a. 0580027, 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace o částku 25.000 
Kč,

2. b) navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a. 0580028, 
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace o částku 
23.000 Kč,

s c h v a l u j e

vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která 
bude uzavírána mezi Libereckým krajem a níže uvedenými příjemci individuální dotace v 
oblasti sociálních věcí,

r o z h o d u j e

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních 
věcí v úhrnném objemu 48.000 Kč níže uvedeným žadatelům za podmínky schválení usnesení 
o změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 192/18 Zastupitelstvem Libereckého kraje:

Poř. číslo 1.

IČ 27336751

Příjemce 
dotace/ 
žadatel/

sídlo

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace/
Liberec 1 – Staré Město, Palachova 504/7, PSČ 460 01

Název 
projektu

Tábor pro seniory

Účel projektu
Tábor pro seniory aktivizuje seniory a poskytuje jim možnost aktivního trávení

volného času. Předchází tak sociální izolaci seniorů a pomáhá jim zlepšovat jejich 
fyzickou i psychickou kondici.

Název 
parametru 
projektu

doba konání akce

Měrná
jednotka

den

Hodnota 
parametru

7
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Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

212 656

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

11,76

Max. výše 
dotace (Kč)

25 000

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

1.1.2018 – 31.12.2018

Poř. číslo 2.
IČ 43256503

Příjemce 
dotace/ 
žadatel/

sídlo

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace/
Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 1736/8, PSČ 466 01

Název 
projektu

Volnočasové aktivity seniorů – pohybové aktivity včetně Jabloneckého 
škrpálu, zdravý životní styl, aktivní trávení volného času

Účel projektu

Účelem projektu je podpořit myšlenku zdravého a aktivního stárnutí. Projekt je 
zaměřený především na pohybové aktivity seniorů, kteří se schází pod hlavičkou 
CSS. S pohybem, cvičením, správným dýcháním a držením těla souvisí i zdravý
životní styl. Významnou pohybovou aktivitou je již 6. ročník Jabloneckého škrpálu.

Název 
parametru 
projektu

A) nákup zboží
– masážní

tyčinka pro 
automasáž

B) nákup zboží
– masážní válec 

C) nákup zboží
– cvičební tyč

–

D) nákup 
služeb –

autobusová
doprava – výlet

E) nákup 
služeb –
hudební

produkce –
zajištění živé

hudby 

Měrná
jednotka

ks ks ks ks ks

Hodnota 
parametru

100 16 16 1 1

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

23 000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

100
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Max. výše 
dotace (Kč)

23 000

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

1.1.2018 – 31.12.2018

a  u k l á d á

Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí:

1. předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 192/18 k projednání a schválení 
Zastupitelstvu Libereckého kraje

Termín: 26. 06. 2018

2. předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu Libereckého kraje s organizacemi Komunitní středisko KONTAKT Liberec, 
příspěvková organizace a Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková 
organizace uzavřené dle vzoru smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu Libereckého kraje schváleného usnesením Rady Libereckého kraje za 
podmínky schválení usnesení o změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 192/18 
Zastupitelstvem Libereckého kraje.

Termín: 15. 07. 2018


