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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 20.06.2017 

 
Pořadí jednání č. 77 

Rozpočtové opatření č. 190/17  – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, 

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 190/17, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04 – 

příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 

3.343.580 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly: 

1.  snížení dílčího ukazatele: finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku ve 

výši 3.343.580 Kč 

2.  navýšení dílčího ukazatele: Pedagogicko – psychologická poradna, Česká Lípa, 

Havlíčkova 443, příspěvková organizace ve výši 23.580 Kč na úhradu nájemného za 

odloučené pracoviště v Novém Boru 

3.  navýšení dílčího ukazatele: Střední průmyslová škola stavební Liberec 1, Sokolovské 

náměstí 14, příspěvková organizace ve výši 451.000 Kč na opravu střechy a komínů 

4.  navýšení dílčího ukazatele: Střední uměleckoprůmyslová škola Železný Brod, 

Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace ve výši 603.000 Kč na opravu odvodnění 

a komunikace u objektu školy 

5.  navýšení dílčího ukazatele: Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, 

příspěvková organizace ve výši 421.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou 

střechy věžičky a úpravou spisovny pro archiv 

6.  navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace ve 

výši 21.000 Kč na zhotovení projektové dokumentace na opravu čističky odpadních vod 

7.  navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 

103, příspěvková organizace ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících se 

stěhováním do nových prostor v objektu ve vlastnictví města, včetně pořízení drobného 

hmotného majetku 

8.  navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, 

Kamenná 404/4, příspěvková organizace ve výši 100.000 Kč na výměnu topných těles 

9.  navýšení dílčího ukazatele: Pedagogicko – psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, 

příspěvková organizace ve výši 266.000 Kč na opravu střechy objektu skladu a úhrada 

nákladů za rekolaudaci objektu skladu 

10.  navýšení dílčího ukazatele: Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald,  příspěvková 

organizace ve výši 408.000 Kč na pořízení šatních skříněk 

11.  Centrum vzdělanosti Libereckého kraje -  zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, Liberec, Masarykova 18, příspěvková organizace ve výši 650.000 Kč na 

úhradu zvýšených nákladů souvisejících se sloučením organizace a vystěhováním 

objektu v ulici Masarykova 18, Liberec 

12.  Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace ve výši 200.000 Kč na 

úhradu zvýšených nákladů souvisejících se sloučením organizace a vystěhováním 

objektu v ulici Zeyerova čp. 31, Liberec 

a  u k l á d á  
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku 

a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 190/17 jako písemnou informaci na jednání 

Zastupitelstva Libereckého kraje. 

Termín: 29. 08. 2017 


