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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018 

 
Pořadí jednání č. 26 

Rozpočtové opatření č. 190/18 – úprava kapitoly 912 05 Účelové příspěvky 

příspěvkových organizací a poskytnutí mimořádných účelových příspěvků vybraným 

příspěvkovým organizacím 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 190/18, kterým se upravuje kapitola 912 05 – Účelové příspěvky 

příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí bez dopadu na celkový objem kapitoly: 

      a) snížení dílčího ukazatele P. O. v rezortu SV – aktualizace Cygnus na verzi II, akce 

č. 05500410000 ve výši 820.000 Kč, 

      b) zavedení nového dílčího ukazatele Jedličkův ústav Liberec, příspěvková organizace 

– Přechod na software Cygnus II, akce č. 05500541501 ve výši 72.600 Kč, 

      c) zavedení nového dílčího ukazatele OSTARA, příspěvková organizace – Přechod na 

software Cygnus II, akce č. 05500551504 ve výši 57.520 Kč, 

      d) zavedení nového dílčího ukazatele Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace – 

Přechod na software Cygnus II, akce č. 05500561505 ve výši 60.234 Kč, 

      e) zavedení nového dílčího ukazatele Služby sociální péče TEREZA, příspěvková 

organizace – Přechod na software Cygnus II, akce č. 05500571508 ve výši 113.560 

Kč, 

      f) zavedení nového dílčího ukazatele Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, 

příspěvková organizace – Přechod na software Cygnus II, akce č. 05500581510 ve 

výši 65.600 Kč, 

      g) zavedení nového dílčího ukazatele Domov důchodců Jablonecké Paseky, 

příspěvková organizace – Přechod na software Cygnus II, akce č. 05500591511 ve 

výši 57.800 Kč, 

      h) zavedení nového dílčího ukazatele Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková 

organizace – Přechod na software Cygnus II, akce č. 05500601513 ve výši 64.023 

Kč, 

      i) zavedení nového dílčího ukazatele Domov důchodců Český Dub, příspěvková 

organizace – Přechod na software Cygnus II, akce č. 05500611515 ve výši 54.330 

Kč, 

      j) zavedení nového dílčího ukazatele Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, 

příspěvková organizace – Přechod na software Cygnus II, akce č. 05500621516 ve 

výši 48.000 Kč, 

      k) zavedení nového dílčího ukazatele Domov Raspenava, příspěvková organizace – 

Přechod na software Cygnus II, akce č. 05500631519 ve výši 81.253 Kč, 

      l) zavedení nového dílčího ukazatele APOSS Liberec, příspěvková organizace – 

Přechod na software Cygnus II, akce č. 05500641520 ve výši 58.080 Kč, 

      m) zvýšení dílčího ukazatele APOSS Liberec – Objemová studie pro transformaci 

zařízení, akce č. 05500151520 o částku 87.000 Kč, 

r o z h o d u j e  
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1.  o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 05 – účelové 

příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí, v celkové výši 973.000 Kč 

níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 

      a) Jedličkův ústav Liberec, příspěvková organizace, Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – 

Staré Město, IČO: 70932522, na akci č. 05500541501 „Přechod na software Cygnus 

II“ v celkové výši 72.600 Kč, 

      b) OSTARA, příspěvková organizace, Pivovarská 693, 471 54 Cvikov, IČO: 

48282944, akce č. 05500551504 „Přechod na software Cygnus II“ v celkové výši 

57.520 Kč, 

      c) Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí, IČO: 

48282936, akce č. 05500561505 „Přechod na software Cygnus II“ v celkové výši 

60.234 Kč, 

      d) Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, Benešov u Semil 180, 512 

06 Benešov u Semil, IČO: 00193771, akce č. 05500571508 „Přechod na software 

Cygnus II“ v celkové výši 113.560 Kč, 

      e) Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, Dolní Rokytnice 

291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782 akce č. 05500581510 „Přechod 

na software Cygnus II“ v celkové výši 65.600 Kč, 

      f) Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, ul. V. Nezvala 

87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO: 71220011, akce č. 05500591511 „Přechod 

na software Cygnus II“ v celkové výši 57.800 Kč, 

      g) Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, Velké Hamry 600, 468 45 

Velké Hamry, IČO: 71220003, akce č. 05500601513 „Přechod na software Cygnus 

II“ v celkové výši 64.023 Kč, 

      h) Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, Zámecká 39/IV, 463 43 

Český Dub, IČO: 71220020 akce č. 05500611515 „Přechod na software Cygnus II“ 

v celkové výši 54.330 Kč, 

      i) Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, 

Jindřichovice pod Smrkem č. p. 238, 463 66 Jindřichovice p. S., IČO: 71220046 

akce č. 05500621516 „Přechod na software Cygnus II“ v celkové výši 48.000 Kč, 

      j) Domov Raspenava, příspěvková organizace, Fučíkova 432, 463 61 Raspenava, IČO: 

71220089, akce č. 05500631519 „Přechod na software Cygnus II“ v celkové výši 

81.253 Kč, 

      k) APOSS Liberec, příspěvková organizace, Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1, IČO: 

71220071, akce č. 05500641520 „Přechod na software Cygnus II“ v celkové výši 

58.080 Kč, 

      l) APOSS Liberec, příspěvková organizace, Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1, IČO: 

71220071, akce č. 05500151520 „Objemová studie pro transformaci zařízení“ v 

celkové výši 240.000 Kč, 

2.  o zaslání finančních prostředků na akce a) až k) na bankovní účet příslušné organizaci až 

po ukončení činnosti, ve výši skutečně vynaložených výdajů, maximálně však do výše 

uvedené v rozhodnutí Rady kraje. A o zaslání finančních prostředků příjemcům 

mimořádného účelového příspěvku u akce l) formou zálohové platby ve výši 50% do 30 

dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem, další závěrečná platba bude uvolněna do 

30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 

mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 1, nejpozději však do 10. 12. 2018. 
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3.  o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi do 10. 12. 

2018, 

4.  o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce 

mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 17. 

12. 2018 

a  u k l á d á  

1.  Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy 

majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 190/18 jako písemnou informaci 

na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje, 

Termín: 26. 06. 2018 

2.  Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit 

vyrozumění ředitelky příspěvkové organizace resortu sociálních věcí, o vydaném 

usnesení Rady Libereckého kraje. 

Termín: 31. 07. 2018 


