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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 20.06.2017 

 
Pořadí jednání č. 85 

Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, 

mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací: 

1.  Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, IČ: 

60254190 

 

navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 75.059 Kč na zařazení nové akce 

„Sklopná plynová pánev do školní kuchyně“ 

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017 

2.  Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181 

změna účelu čerpání prostředků fondu investic při zachování stejného objemu ve výši 

450.000 Kč takto: 

•vyřazení akce „Výměna linolea chodby + oprava části schodiště“ ve výši 350.000 Kč 

•vyřazení akce „Vodovodní čerpadlo“ ve výši 50.000 Kč 

•zařazení nové akce „Oprava koupelny a WC 5. rodina“ ve výši 150.000 Kč 

•zařazení nové akce „Oprava a zastřešení schodiště vchodu do budovy“ ve výši 250.000 

Kč 

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017, 

3.  Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 

příspěvková organizace, IČ: 00854999 

a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 250.000 Kč na opravu 

komínových odtahů pro kovářské výhně včetně sběrné digestoře a digestoře od přípravy 

vosků pro dílnu uměleckého odlévání, 

b) navýšení čerpání prostředků fondu investic v celkové výši 88.427 Kč, konkrétně na: 

•zařazení nové akce „Oprava komponentů kotelny včetně výměny termostatických 

ventilů“ v rozpočtu 35.427 Kč, 

•zařazení nové akce „Pila na kov pro dílnu uměleckého kovářství a zámečnictví“ v 

rozpočtu 53.000 Kč 

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017, 

4.  Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, příspěvková organizace, IČ: 71229230 

a) čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 1.145.218 Kč, konkrétně v částce 

512.386,84 Kč na krytí neuznatelných nákladů projektu Trojlístek a v částce 632.831,33 

Kč na krytí ztráty z roku 2016, 

b) čerpání fondu odměn ve výši 45.000 Kč na odměny kmenovým zaměstnancům za 

mimořádné práce konané nad rámec pracovních povinností a nad rámec pracovního 

úvazku, za vzornou reprezentaci a propagaci organizace na veřejnosti a za pomoc při 

zajištění provozu organizace při mimořádných situacích, 

5.  Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková 

organizace, IČ: 46748059 

a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 101.258 Kč, konkrétně: 
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•ve výši 1.258 Kč na úhradu sankce z projektu na opravu venkovního hřiště, 

•                    ve výši 100.000 Kč na nákup interaktivní obrazovky a multimediálního 

počítače s výukovým obsahem, 

b) navýšení čerpání fondu investic ve výši 130.000 Kč na již schválenou akci „Zámková 

dlažba s obrubníkem + kotvený přístřešek pro 10 kol“  

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017 

a  u k l á d á  

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 

sportu a zaměstnanosti, seznámit se schválenými finančními dokumenty ředitele 

příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. 

Termín: 21. 07. 2017 


