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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018

Pořadí jednání č. 62
Rozpočtové opatření č. 188/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z Programu Podpory mládeže 
na krajské úrovni 2018

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 188/18, kterým se upravují výdaje kapitoly 917 04 – Transfery, odbor 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 374.320 Kč bez dopadu na celkový 
objem kapitoly, z toho:

1. snížení specifického ukazatele číslo akce 04804890000 – Program Podpora mládeže 
na krajské úrovni 2018 o částku 374.320 Kč,

2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 374.320 Kč, a to:

     2.1 číslo akce 04806500000 – Junák – český skaut, středisko Varta Semily, z.s. –
Aktivní pobyt dětí a mládeže v přírodě, ve výši 50.320 Kč,

     2.2 číslo akce 04806510000 – Filmový klub Liberec, z.s., Chrastavská 273/30, Liberec 
– Dětská televize 2018, ve výši 67.000 Kč,

     2.3 číslo akce 04806520000 – Centrum Mateřídouška, Petra Bezruče 387, Hejnice –
Tvoříme a pomáháme s úsměvem, ve výši 57.000 Kč,

     2.4 číslo akce 04806530000 – Junák – český skaut, středisko Mustang Liberec,  
Podpora skautských oddílů při pobytu ve volné přírodě, ve výši 100.000 Kč,

     2.5 číslo akce 04806540000 – LUNARIA, z.s., Jindřichovice 12, Jindřichovice 
pod Smrkem – Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže 
v Jindřichovicích II., ve výši 100.000 Kč,

r o z h o d u j e

o poskytnutí neinvestičních dotací, které nemají charakter podpory de minimis, z rozpočtu 
kraje v rámci Programu Podpory mládeže na krajské úrovni 2018, v celkové výši 374.320 Kč, 
níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:

P
o
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d

. č
ís

lo

NÁZEV 
PROJEKTU:

ŽADATEL, 
se sídlem:

IČ
dotace 
do výše 

v Kč

Smlouva č. 
OLP/.…/

2018

Podíl LK 
na 

celkových 
způsobilýc
h výdajích 
projektu v

%

Termín 
realizace
projektu

účel

Výstupy parametrů

název 
parametru

měrná
jednotka

hodnota 

1
Aktivní pobyt dětí

a mládeže v 
přírodě

Junák – český
skaut, středisko 
Varta Semily, 

z.s.

15043771 50.320 3209 74,97
7. 3. –
30. 11. 
2018

Podpora 
pohybových 
aktivit a pobytu 
v přírodě.

velikost 
zasažené

cílové
skupiny

osoba 105 

2
Dětská televize 

2017

Filmový klub 
Liberec, z.s., 
Chrastavská

273/30, 
Liberec

65635698 67.000 3210 34,72
7. 3. –
30. 11. 
2018

Podpora 
participace, 
podpora aktivit 
posilující zájem 
dětí a mládeže o 
veřejné dění, 
aktivní zapojení
do veřejného 
prostoru.

velikost 
zasažené

cílové
skupiny

osoba 110
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3
Tvoříme a 

pomáháme s 
úsměvem

Centrum 
Mateřídouška, 
Petra Bezruče 
387, Hejnice

26626357 57.000 3211 74,51
12. 3. –
15. 11. 
2018

Naplňování cílů
Koncepce 
podpory mládeže 
na období roku 
2018 pomocí
aktivit na 
podporu 
tvořivosti a 
participace dětí a 
mládeže o 
veřejné dění.

velikost 
zasažené

cílové
skupiny

osoba 51

4

Podpora 
skautských oddílů

při pobytu ve 
volné přírodě

Junák – český
skaut, středisko 

Mustang 
Liberec, z.s.

46749896
100.00

0
3213 50

7. 3. –
30. 11. 
2018

Podpora 
zdravého 
životního stylu 
dětí a mládeže.

velikost 
zasažené

cílové
skupiny

osoba 105

5

Taneční, hudební, 
výtvarné a 

turistické aktivity 
mládeže 

v Jindřichovicích 
II.

LUNARIA, 
z.s., 

Jindřichovice 
12, 

Jindřichovice 
pod Smrkem

64040534
100.00

0
3215 74,07

7. 3. –
30. 11. 
2018

Podpora 
zdravého 
životního stylu 
dětí a mládeže. 

velikost 
zasažené

cílové
skupiny 

osoba 105

s c h v a l u j e

vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 
917 04 – Transfery uzavírané s jednotlivými příjemci

a  u k l á d á

1. Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku 
a informatiky předložit rozpočtové opatření č. 188/18 jako písemnou informaci 
Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 26. 06. 2018

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit informování žadatelů o podpoře 
projektů a předložení smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, 
kapitoly 917 04 – Transfery, k podpisu Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení 
rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Termín: 31. 07. 2018


