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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018

Pořadí jednání č. 61
Rozpočtové opatření č. 186/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Základní škole, 
Liberec, Aloisina výšina, příspěvkové organizaci a Mistrovské škole řemesel a umění, 
zapsanému ústavu

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 186/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – transfery, 
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 149.860 Kč bez dopadu 
na celkový objem kapitoly, z toho:

1. snížení ukazatele: číslo akce 04806190000: Pěvecké sbory Libereckého kraje o částku 
100.000 Kč,

2. snížení ukazatele: číslo akce 04806430000: Mistrovství Evropy parketářů juniorů 
o částku 49.860 Kč,

3. zavedení nového ukazatele: číslo akce 04806562479 - Základní škola, Liberec, Aloisina 
výšina 642, příspěvková organizace – Účast pěveckých sborů Výšinka a Altitudo 
na Evropském festivalu mládeže Neerpelt ve výši 100.000 Kč,

4. zavedení nového ukazatele: číslo akce 04806570000 – Mistrovská škola řemesel 
a umění, zapsaný ústav, Jablonec nad Nisou – Reprezentace ČR na XII. Mistrovství 
Evropy parketářů juniorů v Bělorusku ve výši 49.860 Kč,

r o z h o d u j e

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:

1. Základní škole, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizaci, IČ: 65100280, 
se sídlem Aloisina výšina 642/51, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov, na realizaci 
projektu „Účast pěveckých sborů Výšinka a Altitudo na Evropském festivalu mládeže
Neerpelt“ do výše 100.000 Kč,

2. Mistrovské škole řemesel a umění, zapsanému ústavu, IČ: 05508720, se sídlem 
28. října 1796/25, 466 01 Jablonec nad Nisou, na realizaci projektu „Reprezentace ČR 
na XII. Mistrovství Evropy parketářů juniorů v Bělorusku“ do výše 49.860 Kč,

s c h v a l u j e

1. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 
917 04 – Transfery, číslo OLP/3278/2018, uzavíranou mezi Libereckým krajem 
a Základní školou, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkovou organizací, 
IČ: 65100280,

2. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 
917 04 – Transfery číslo OLP/3212/2018, uzavíranou mezi Libereckým krajem 
a Mistrovskou školou řemesel a umění, zapsaným ústavem, IČ: 05508720,

a  u k l á d á

1. Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku 
a informatiky předložit rozpočtové opatření č. 186/18 jako písemnou informaci 
Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 26. 06. 2018
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2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery, číslo 
OLP/3278/2018 a OLP/3212/2018  k podpisu Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, 
řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Termín: 31. 07. 2018


