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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018 

 
Pořadí jednání č. 36 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 204/18 – Snížení výdajů kapitoly 920 05 

Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 920 14 - 

Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v 

kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí 

 

Rada kraje po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 204/18, kterým se upravuje výdajová část 

rozpočtu Libereckého kraje následovně: 

1.  snižují se výdaje kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, u akce č. 

0590710000 „Rozvojové záměry příspěvkových organizací“ o částku 7.000.000 Kč, 

2.  zavádí se nový dílčí ukazatel v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních 

věcí, akce č. 0590761508 Služby sociální péče TEREZA – nákup pozemku pro 

transformaci zařízení v celkové výši 1.300.000 Kč, 

3.  navyšují se výdaje v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy 

nemovitého majetku o celkovou výši 4.350.000 Kč, a to na: 

      a) akci č. 0590611510 DD Rokytnice n. J. – přístavba lůžkového a evakuačního výtahu 

v celkové výši 150.000 Kč, 

      b) akci č. 1491081508 Služby sociální péče TEREZA – zpracování projektové 

dokumentace pro transformaci zařízení v celkové výši 1.500.000 Kč, 

      c) akci č. 1491091521 Domov a Centrum aktivity – zpracování projektové 

dokumentace pro výstavbu nového objektu v celkové výši 1.500.000 Kč, 

      d) akci č. 0590741514 DD Vratislavice n. N. – evakuační výtah venkovní v celkové 

výši 500.000 Kč, 

      e) akci č. 0550161512 Jablonecké Paseky – výměna výtahů za odpovídající normám v 

celkové výši 700.000 Kč, 

4.  navyšují se výdaje v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, 

odboru sociálních věcí o částku 1.350.000 Kč, 

      a) akci č. 05500651508 Služby sociální péče TEREZA – zpracování investičního 

záměru pro transformaci zařízení v celkové výši 350.000 Kč, 

      b) akci č. 05500661521 Domov a Centrum aktivity – zpracování investičního záměru 

pro výstavbu nového objektu v celkové výši 350.000 Kč, 

      c) akci č. 05500671502 CIPS LK – investiční záměr na zhodnocení technického stavu 

budovy – Česká Lípa (fasáda, elektroinstalace, hydroizolace) v celkové výši 

300.000 Kč, 

      d) akci č. 05500681514 Domov důchodců Vratislavice nad Nisou – investiční záměr 

na půdní nástavbu v celkové výši 350.000 Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit změnu 

rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/18 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje. 

Termín: 26. 06. 2018 


