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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018

Pořadí jednání č. 58
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 187/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, 
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestiční dotace Spolku 
rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 187/18, kterým se upravují ukazatele 
kapitoly 917 04 – transfery, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové 
výši 300.000 Kč následovně:

     1.1 snížení ukazatele: číslo akce 04806190000: Pěvecké sbory Libereckého kraje 
o částku 300.000 Kč,

     1.2 zavádí nový ukazatel: číslo akce 04806550000 -  Spolek rodičů a přátel dětí a školy 
při ZUŠ, Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad Nisou – Celoroční činnost dětského 
pěveckého sboru Iuventus, gaude! ve výši 300.000 Kč,

2. s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Spolku rodičů 
a přátel dětí a školy při ZUŠ, se sídlem Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad Nisou, 
IČ: 04033264, na realizaci projektu „Celoroční činnost dětského pěveckého sboru 
Iuventus, gaude!“ do výše 300.000 Kč,

3. se smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, 
kapitoly 917 04 – Transfery, číslo OLP/3280/2018 uzavíranou mezi Libereckým krajem 
a Spolkem rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ, Jablonec nad Nisou

a  u k l á d á

1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 187/18 
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 26. 06. 2018

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery, číslo 
OLP/3280/2018 k podpisu Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu 
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, po schválení změny rozpočtu –
rozpočtového opatření č. 187/18 Zastupitelstvem Libereckého kraje.

Termín: 30. 06. 2018


