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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018

Pořadí jednání č. 25
Rozpočtové opatření č. 181/18 - úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních 
věcí, rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu 
Libereckého kraje z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření č. 181/18, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 145.500 Kč, a to:

1. a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, 
č.a. 0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých 
potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 145.500 Kč,

1. b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních 
věcí, č.a. 580023 0000 Buona Strada, s.r.o. a navýšení o částku 40.000 Kč,

1. c) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních 
věcí, č.a. 580024 0000 Centrum Protěž, z.ú.  a navýšení o částku 23.000 Kč,

1. d) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních 
věcí, č.a. 580025 0000 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. a 
navýšení o částku 50.000 Kč,

1. e) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních 
věcí, č.a. 580026 0000 Český svaz bojovníků za svobodu a navýšení o částku 
32.500 Kč,

2. 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

1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti 
sociálních věcí v úhrnném objemu 145.500 Kč níže uvedeným žadatelům:

Poř. číslo 1.

IČ 04570243
Příjemce 
dotace/ 
žadatel/

sídlo

Buona Strada, s.r.o./
Venušina 544/6, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec

Název 
projektu

Podpora nové sociální služby Denní stacionář Villa Toscana

Účel 
projektu

Jedná se o podporu sociální služby, která doplní nedostatečnou kapacitu 
v oblasti ambulantní péče o seniory v Liberci a okolí, dá klientům možnost 
výběru, sníží čekací dobu v pořadníku a minimalizuje umísťování lidí do 

institucionálních forem péče.

Název 
parametru 
projektu

min. počet podpořených 
zaměstnanců denního 

stacionáře v přímé péči 
prostřednictvím 

kofinancování mzdových 

osoba 5
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nákladů z rozpočtu 
Libereckého kraje

Měrná
jednotka

nákup speciálních 
pomůcek pro aktivizační a 

terapeutické činnosti 
(cvičících a 

kompenzačních pomůcek, 
apod.)

kus 10

Hodnota 
parametru

min. počet absolvovaných 
akreditovaných 

vzdělávacích kurzů pro 
pracovníky v soc. službách

kurz 5

Celkové
plánované
náklady 
projektu 

(Kč)

760 000

Podíl dotace 
na 

nákladech 
projektu 

(%)

5,26

Max. výše 
dotace (Kč)

40 000

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

1.4.2018 – 31.12.2018

Poř. číslo 2.
IČ 05259266

Příjemce 
dotace/ 
žadatel/

sídlo

Centrum Protěž, z.ú./
Palachova 504/7, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec

Název 
projektu

Asistovaný kontakt pro děti ohrožené konfliktem rodičů

Účel projektu
Odborná podpora rodin s dětmi v rozvodu, po rozvodu nebo v jiném konfliktu, 
které samy nedokážou situaci zvládnout tak, aby děti nebyly neúměrně
zatěžovány nebo přímo poškozovány a aby neztratily kontakt s rodiči.

Název 
parametru 
projektu

podpořená rodina

Měrná
jednotka

počet rodin
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Hodnota 
parametru

15

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

857 194

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

2,68

Max. výše 
dotace (Kč)

23 000

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

1.1.2018 – 31. 12.2018

Poř. číslo 3.

IČ 26593980

Příjemce 
dotace/ 
žadatel/

sídlo

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s./
Zahradní 415/10,  46001 Liberec XI-Růžodol I

Název 
projektu

Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám 
v Libereckém kraji

Účel projektu
Zajištění ochrany, práv a potřeb dětí na základě přímých zakázek OSPOD 
v rodinách s dětmi na území Libereckého kraje, které se ocitají v ohrožení. 

Vždy se jedná o rodiny v evidenci SPOD.

Název 
parametru 
projektu

počet ohrožených rodin

Měrná
jednotka

počet rodin

Hodnota 
parametru

100

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

2 150 000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

2,33
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Max. výše 
dotace (Kč)

50 000

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

1.1.2018 – 31.12.2018

Poř. číslo 4.

IČ 00442755

Příjemce 
dotace/ 
žadatel/

sídlo

Český svaz bojovníků za svobodu/
Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha

Název 
projektu

Příspěvek na léky a zdravotní pomůcky pro bývalé politické vězně z období
nacizmu

Účel projektu

Příspěvek pro 13 přeživších politických vězňů z doby nacizmu, žijících 
v Libereckém kraji, na příspěvek na léky a zdravotní pomůcky v částce 2.500 
Kč pro každého z nich, neboť organizace nedisponuje prostředky, které by 
mohla válečným veteránům poskytnout.

Název 
parametru 
projektu

osoby – bývalí političtí vězni

Měrná
jednotka

počet osob

Hodnota 
parametru

10

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

32 500

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

100

Max. výše 
dotace (Kč)

32 500

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

1.1.2018 – 31.12.2018

2. o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci 
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Oblastní charita Liberec se sídlem Uhlířská 424/7, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, 
IČ: 26520699, ve výši 125.000 Kč na projekt „Charitní šatník“:

Poř. číslo 1.

IČ 26520699

Příjemce 
dotace/ 
žadatel/

sídlo

Oblastní charita Liberec/
Uhlířská 424/7, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec

Název 
projektu

Charitní šatník

Účel 
projektu

Charitní šatník je určen pro osoby bez domova, osoby v sociální
nouzi (nezaměstnaní, soc. vyloučení, osoby po výkonu trestu, 
rodiny s dětmi, matky samoživitelky…). Na základě poukázek 
vydávají zdarma oděvy, obuv, potřeby pro děti, deky aj.

Název 
parametru 
projektu

podpořené osoby na základě vyplněné poukázky

Měrná
jednotka

počet osob

Hodnota 
parametru

350

Celkové
plánované
náklady 
projektu 

(Kč)

313 500

Podíl 
dotace na 
nákladech 
projektu 

(%)

39,87

Max. výše 
dotace (Kč)

125 000

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

1.1.2018 – 31.12.2018

a  u k l á d á

1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky předložit rozpočtové opatření č. 181/18 jako písemnou informaci 
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,

Termín: 26. 06. 2018
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2. Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit 
hejtmanovi kraje k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje s organizacemi: Buona Strada, s.r.o., Centrum Protěž, z.ú., Centrum 
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., Český svaz bojovníků za svobodu 
uzavřené dle vzoru smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje schváleného usnesením Rady Libereckého kraje,

Termín: 15. 07. 2018

3. Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat 
žadatele Oblastní charita Liberec o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace v oblasti 
sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje.

Termín: 04. 07. 2018


