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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 20.06.2017 

 
Pořadí jednání č. 106 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 189/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery 

odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků 

zařazených  

do vzdělávacího programu Základní škola speciální 

 

Rada kraje po projednání 

s o u h l a s í  

1.  se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 189/17, kterým se upravují ukazatele 

kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové 

výši 603.900 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly: 

A.  snížení ukazatele: číslo akce 04800880000 - Systémová podpora vzdělávání žáků ve 

speciálních základních školách ve výši 603.900 Kč, 

B.  zavedení nových specifických ukazatelů: 

      a) číslo akce 04805774467 s názvem Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, 

Mimoň, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených 

do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 16.500 Kč, 

      b) číslo akce 04805794479 s názvem Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, 

Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace - Systémová podpora 

vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve 

výši 234.300 Kč, 

      c) číslo akce 04805784478 s názvem Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí 

Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Systémová podpora 

vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve 

výši 9.900 Kč, 

      d) číslo akce 04805802452 s názvem Základní škola Český Dub, okres Liberec, 

příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do 

vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 9.900 Kč, 

      e) číslo akce 04805812497 s názvem Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, 

okres Liberec - příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků 

zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 39.600 Kč, 

      f) číslo akce 04805822314 s názvem Základní škola praktická a Základní škola 

speciální, Frýdlant, okres Liberec - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených 

do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 59.400 Kč, 

      g) číslo akce 04805832302 s názvem Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad 

Nisou - Loučná, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků 

zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 42.900 Kč, 

      h) číslo akce 04805842310 s názvem Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková 

organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího 

programu Základní škola speciální ve výši 95.700 Kč, 

      i) číslo akce 04805855479 s názvem Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, 

příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do 

vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 3.300 Kč, 
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      j) číslo akce 04805865424 s názvem Základní škola praktická a základní škola 

speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace - Systémová podpora 

vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve 

výši 3.300 Kč, 

      k) číslo akce 04805885491 s názvem Základní škola speciální a mateřská škola 

speciální Jilemnice - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do 

vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 42.900 Kč, 

      l) číslo akce 04805875490 s názvem Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 

Turnov, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených 

do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 46.200 Kč, 

2.  s poskytnutím účelové neinvestiční dotace pro Základní školu, Praktickou školu  

a Mateřskou školu, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizaci, IČ: 

70982228, se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa na akci číslo 04805794479 

Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní 

škola speciální ve výši 234.300 Kč, 

3.  se zněním Smlouvy č. OLP/2130/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou, Praktickou školou a 

Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizací, IČ: 70982228, 

se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa, 

r o z h o d u j e  

o poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 369.600 Kč pro: 

a)  Základní školu a Mateřskou školu Mírová 81, Mimoň, příspěvkovou organizaci, IČ: 

48282545, se sídlem Mírová 81, 471 24 Mimoň na akci číslo 04805774467 Systémová 

podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální 

ve výši 16.500 Kč, 

b)  Základní školu praktickou, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, 

příspěvkovou organizaci, IČ: 70975191, se sídlem náměstí Míru 104, 473 01 Nový Bor 

na akci číslo 04805784478 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do 

vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 9.900 Kč, 

c)  Základní školu Český Dub, okres Liberec, příspěvkovou organizaci, IČ: 70695261, se 

sídlem Komenského 46, 463 43 Český Dub na akci číslo 04805802452 Systémová 

podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální 

ve výši 9.900 Kč, 

d)  Základní školu a Mateřskou školu, Raspenava, okres Liberec - příspěvkovou organizaci, 

IČ: 72744189, se sídlem Fučíkova 430, 464 01 Raspenava na akci číslo 04805812497 

Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní 

škola speciální ve výši 39.600 Kč, 

e)  Základní školu praktickou a Základní školu speciální, Frýdlant, okres Liberec, IČ: 

46745751, se sídlem Husova 784, 464 01 Frýdlant na akci číslo 04805822314 Systémová 

podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální 

ve výši 59.400 Kč, 

f)  Základní školu a Mateřskou školu, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvkovou organizaci, 

IČ: 70983127, se sídlem Hartavská 220, 463 34 Hrádek nad Nisou na akci číslo 

04805832302 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího 

programu Základní škola speciální ve výši 42.900 Kč, 

g)  Základní školu, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizaci, IČ: 72742038, se sídlem 
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Orlí 140/7, 460 01 Liberec na akci číslo 04805842310 Systémová podpora vzdělávání 

žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 95.700 Kč, 

h)  Základní školu, Rokytnice nad Jizerou, příspěvkovou organizaci, IČ: 70910600, se 

sídlem Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad Jizerou na akci číslo 04805855479 

Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní 

škola speciální ve výši 3.300 Kč, 

i)  Základní školu praktickou a základní školu speciální Lomnice nad Popelkou, 

příspěvkovou organizaci, IČ: 72742372, se sídlem Školní náměstí 1000, 512 51 Lomnice 

nad Popelkou na akci číslo 04805865424 Systémová podpora vzdělávání žáků 

zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 3.300 Kč, 

j)  Základní školu speciální a mateřskou školu speciální Jilemnice, IČ: 71186581, se sídlem 

Roztocká 994, 514 01 Jilemnice na akci číslo 04805885491 Systémová podpora 

vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 

42.900 Kč, 

k)  Mateřskou školu a Základní školu Sluníčko Turnov, příspěvkovou organizaci, IČ: 

71173854, se sídlem Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov na akci číslo 04805875490 

Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní 

škola speciální ve výši 46.200 Kč, a to za podmínky schválení změny rozpočtu - 

rozpočtové opatření č. 189/17 Zastupitelstvem Libereckého kraje, 

s c h v a l u j e  

a)  znění Smlouvy č. OLP/2086/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou Mírová 81, 

Mimoň, příspěvkovou organizací, IČ: 48282545, se sídlem Mírová 81,  

471 24 Mimoň, 

b)  znění Smlouvy č. OLP/2129/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou praktickou, Nový Bor, náměstí Míru 

104, okres Česká Lípa, příspěvkovou organizací, IČ: 70975191, se sídlem náměstí Míru 

104, 473 01 Nový Bor, 

c)  znění Smlouvy č. OLP/2133/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou Český Dub, okres Liberec, 

příspěvkovou organizací, IČ: 70695261, se sídlem Komenského 46, 463 43 Český Dub, 

d)  znění Smlouvy č. OLP/2136/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou, Raspenava, okres 

Liberec - příspěvkovou organizací, IČ: 72744189, se sídlem Fučíkova 430, 464 01 

Raspenava, 

e)  znění Smlouvy č. OLP/2137/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou praktickou a Základní školou speciální, 

Frýdlant, okres Liberec, IČ: 46745751, se sídlem Husova 784, 464 01 Frýdlant, 

f)  znění Smlouvy č. OLP/2140/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou, Hrádek nad Nisou 

- Loučná, příspěvkovou organizací, IČ: 70983127, se sídlem Hartavská 220, 463 34 

Hrádek nad Nisou, 

g)  znění Smlouvy č. OLP/2142/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou 

organizací, IČ: 72742038, se sídlem Orlí 140/7, 460 01 Liberec, 

h)  znění Smlouvy č. OLP/2145/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 
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kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou, Rokytnice nad Jizerou, příspěvkovou 

organizací, IČ: 70910600, se sídlem Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, 

i)  znění Smlouvy č. OLP/2146/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou praktickou a základní školou speciální 

Lomnice nad Popelkou, příspěvkovou organizací, IČ: 72742372, se sídlem Školní 

náměstí 1000, 512 51 Lomnice nad Popelkou, 

j)  znění Smlouvy č. OLP/2148/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou speciální a mateřskou školou speciální 

Jilemnice, IČ: 71186581, se sídlem Roztocká 994, 514 01 Jilemnice, 

k)  znění Smlouvy č. OLP/2147/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje mezi Libereckým krajem a Mateřskou školou a Základní školou Sluníčko Turnov, 

příspěvkovou organizací, IČ: 71173854, se sídlem Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov, 

a  u k l á d á  

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

sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 189/17 k 

projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje, 

Termín: 29. 08. 2017 

2.  Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení 

smluv č. OLP/2086/2017, OLP/2129/2017, OLP/2130/2017, OLP/2133/2017, 

OLP/2136/2017, OLP/2137/2017, OLP/2140/2017, OLP/2142/2017, OLP/2145/2017, 

OLP/2146/2017, OLP/2147/2017, OLP/2148/2017 k podpisu Mgr. Petru Tulpovi, 

náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a 

zaměstnanosti po schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 189/17 

Zastupitelstvem Libereckého kraje. 

Termín: 31. 10. 2017 


