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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018 

 
Pořadí jednání č. 27 

Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu 

sociálních věcí 

 

Rada kraje po projednání 

r o z h o d u j e  

1.  o poskytnutí mimořádného účelového investičního/neinvestičního příspěvku z kapitoly 

912 05 – účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí v celkové 

výši 5.966.000 Kč těmto příspěvkovým organizacím: 

      a) Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1,471 52 

Sloup v Čechách, IČO: 48282928, akce č. 05500451509 „Pořízení konvektomatu“ v 

celkové výši 260.000 Kč, 

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

Velké Hamry, IČO: 71220003, akce č. 05500461513 „Rekonstrukce terasy - 

zastřešení“ v celkové výši 470.000 Kč, 

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

Velké Hamry, IČO: 71220003, akce č. 05500471513 „Kamerový a informační 

systém“ v celkové výši 490.000 Kč, 

      d) Domov důchodců český Dub, příspěvková organizace, Zámecká 39/IV, 463 43 

Český Dub, IČO: 71220020, akce č. 05500481515 „Výměna kotlů“ v celkové výši 

1.100.000 Kč, 

      e) Dům seniorů – Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, 460 10 

Liberec 3, IČO: 71220054, akce č. 05500501512 „Výměna kamerového systému“ v 

celkové výši 447.000 Kč, 

      f) Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, U 

Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 75070758, akce č. 05500511522 

„Havarijní stav Erbenova, Lesní“ v celkové výši 500.000 Kč, 

      g) Dům seniorů – Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, 460 10 

Liberec 3, IČO: 71220054, akce č. 05500181512 „Rekonstrukce terasy a propojení 

na další vstup“ navýšení akce v celkové výši 2.140.000 Kč, 

      h) Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 

15, IČO: 71294392, akce č. 05500521523 „Sociální zařízení pro větší děti“ v 

celkové výši 200.000 Kč, 

      i) Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 

15, IČO: 71294392, akce č. 05500531523 „Nový kuchyňský robot“ v celkové výši 

96.000 Kč, 

      j) Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, 470 06 

Česká Lípa, IČO: 48282961, akce č. 05500441507 „Pořízení serveru a 

komunikačního systému“ v celkové výši 83.000 Kč, 

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

71220071, akce č. 05500501520 „Projektová dokumentace na rekonstrukci rozvodů 

vody a odpadů – budova Zeyerova“ v celkové výši 180.000 Kč, 

2.  zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového příspěvku u akcí a) až 
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g) 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. Finanční prostředky na akce h) 

až l) budou zaslány na bankovní účet příslušné organizaci až po ukončení činnosti, ve 

výši skutečně vynaložených výdajů, maximálně však do výše uvedené v rozhodnutí Rady 

kraje, 

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. 2, v termínu do 17. 

12. 2018 

a  u k l á d á  

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

vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, o vydaném usnesení 

Rady Libereckého kraje. 

Termín: 31. 07. 2018 


