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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018

Pořadí jednání č. 63
Rozpočtové opatření č. 189/18 – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádného účelového 
neinvestičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu 
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace na akci „MS 
v přespolním běhu v Paříži“ a změna termínu akce „Zpracování investičního záměru 
a pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce 
včetně souvisejících inženýrských činností“

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 189/18, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové 
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 10.000 Kč 
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:

1. snižuje dílčí ukazatel: akce číslo 04500050000 – Podpora aktivit příspěvkových 
organizací o částku 10.000 Kč,

2. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04501451409 – Gymnázium Dr. A. Randy, 
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace – MS v přespolním běhu v Paříži ve výši 
10.000 Kč,

r o z h o d u j e

A) 1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové 
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč 
Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, 
IČ: 60252537 na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce č. 04501451409 „MS 
v přespolním běhu v Paříži“,

     2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku na realizaci akce „MS v přespolním běhu v Paříži“, do 30 dnů od přijetí 
tohoto rozhodnutí zřizovatele,

     3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2018,

     4. o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
příspěvku“ dle přílohy č. 2, v termínu do 14. 1. 2019,

B) 1. o změně termínu využití poskytnutého mimořádného účelového investičního 
příspěvku do výše 1.000.000 Kč, a to takto:

usnesením č. 1980/17/RK ze dne 17. 10. 2017 bylo rozhodnuto u Gymnázia Dr. Antona 
Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 60252537, investiční akce 
č. 04500991409 – „Zpracování investičního záměru a pořízení projektové dokumentace 
na výstavbu obslužného objektu pro sportovce včetně souvisejících inženýrských činností“ 
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2018, nově je termín ukončení 
realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2018,

     2. o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného 
vyúčtování akce mimořádného příspěvku“ dle přílohy č. 2, takto:

usnesením č. 1980/17/RK ze dne 17. 10. 2017 bylo rozhodnuto u Gymnázia Dr. Antona 
Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 60252537, investiční akce 
č. 04500991409 – „Zpracování investičního záměru a pořízení projektové dokumentace 
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na výstavbu obslužného objektu pro sportovce včetně souvisejících inženýrských činností“ 
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
příspěvku“ dle přílohy č. 2, v termínu do 13. 7. 2018, nově je termín předložení závěrečného 
vyúčtování stanoven do 14. 1. 2019,

a  u k l á d á

1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 189/18 jako písemnou informaci 
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,

Termín: 26. 06. 2018

2. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných 
příloh řediteli výše zmíněné příspěvkové organizace.

Termín: 30. 06. 2018


