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13. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.07.2018 

 
Pořadí jednání č. 6 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 236/18 – úpravy v kapitole 917 01 – transfery 

odbor kancelář hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z 

rozpočtu Libereckého kraje - Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Sdružení TULIPAN, 

z.s. 

 

Rada kraje po projednání 

s o u h l a s í  

1)  se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 236/18, kterým se upravují vybrané 

dílčí ukazatele peněžitých darů a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, 

odbor kancelář hejtmana, ve výši 15.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu 

kraje, 

2)  s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

      a) Sdružení TULIPAN, z.s., IČO 26672472, se sídlem Sokolská 113/8, Liberec I-Staré 

Město, 460 01 Liberec, na akci TULIFEST 2018, ve výši 10.000 Kč, 

      b) Občanskému sdružení D.R.A.K. z.s., IČO 26636328, se sídlem Oblačná 450/1, 

Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, na akci Mezinárodní konference: "Evropě se 

daří dobře"? Otázky a odpovědi na téma euroskeptismu, ve výši 5.000 Kč, 

3)  se smlouvou o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

      a) č. OLP/4325/2018 mezi Libereckým krajem a Sdružením TULIPAN, z.s., ve výši 

10.000 Kč 

      b) č. OLP/3901/2018 mezi Libereckým krajem a Občanským sdružením D.R.A.K., 

z.s., ve výši 5.000 Kč 

a  u k l á d á  

1)  Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit tuto změnu rozpočtu – 

rozpočtového opatření č. 236/18 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého 

kraje, 

Termín: 28. 08. 2018 

2)  Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit po schválení 

této změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 236/18 příslušnými orgány Libereckého 

kraje předložení smluv o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje, s výše uvedenými příjemci, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu. 

Termín: 30. 10. 2018 


