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13. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.07.2018

Pořadí jednání č. 9
Rozpočtové opatření č. 232/18 - úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních 
věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace subjektu JIPRO-CASH s.r.o. a 
neposkytnutí individuální dotace subjektu Kout chráněná dílna v.o.s. z rozpočtu 
Libereckého kraje z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních 
věcí žadateli JIPRO-CASH s.r.o. se sídlem Česká Lípa, Na Jílech 2637, PSČ 470 06:

Poř. číslo 1.

IČ 28744349

Příjemce 
dotace/ 
žadatel/

sídlo

JIPRO-CASH s.r.o./
Česká Lípa, Na Jílech 2637, PSČ 470 06

Název 
projektu

Domov Potoky – Domov se zvláštním režimem

Účel projektu
Financování sociální služby dle §50 zákona č. 108/2006 Sb. – služba 

nezařazená do základní sítě i přes intenzivní využívaní občany 
Libereckého kraje

Název 
parametru 
projektu

Minimální počet klientů z Libereckého kraje

Měrná
jednotka

počet osob

Hodnota 
parametru

10

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

10 466 148

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

1,24

Max. výše 
dotace (Kč)

130 000

Investice/           
neinvestice

neinvestice
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Termín 
realizace 
projektu

1.1.2018 – 31.12.2018

s c h v a l u j e

1) rozpočtové opatření č. 232/18, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 130.000 Kč, a to:

     a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, 
č.a. 0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých 
potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 130.000 Kč,

     b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních 
věcí, č.a. 580029 0000 JIPRO-CASH s.r.o. a navýšení o částku 130.000 Kč,

2) vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, 
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a uvedeným příjemcem individuální 
dotace v oblasti sociálních věcí,

s o u h l a s í

s neposkytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti 
sociálních věcí žadateli Kout chráněná dílna v.o.s. se sídlem Řeznická 166/2, Liberec I-Staré 
Město, 460 01 Liberec:

Poř. číslo 2.

IČ 03138143

Příjemce 
dotace/ 
žadatel/

sídlo

Kout chráněná dílna v.o.s./
Řeznická 166/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Název 
projektu

Udržení a rozvoj chráněné dílny

Účel 
projektu

Udržení a rozvoj chráněné dílny zaměstnávající pouze handicapované
zaměstnance, kteří se zabývají potiskem reklamních předmětů, montováním, 
kompletováním a balením drobných dílů a pomáhají potřebným v okolních 

obcích

Název 
parametru 
projektu

Počet zaměstnanců

Měrná
jednotka

počet osob

Hodnota 
parametru

7
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Celkové
plánované
náklady 
projektu 

(Kč)

230 000

Podíl dotace 
na 

nákladech 
projektu 

(%)

100,00

Max. výše 
dotace (Kč)

230 000

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

1.1.2018 – 31.12.2018

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. 232/18 jako písemnou informaci 
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,

Termín: 28. 08. 2018

2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit 
hejtmanovi kraje k podpisu smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje s organizací JIPRO-CASH s.r.o., IČ 28744349 uzavřenou dle vzoru 
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
schváleného usnesením Rady Libereckého kraje,

Termín: 15. 08. 2018

3) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit 
žádost o poskytnutí dotace ve výši 230.000 Kč subjektu Kout chráněná dílna v.o.s., IČ 
03138143 na projekt „Udržení a rozvoj chráněné dílny“ Zastupitelstvu Libereckého kraje 
k projednání.

Termín: 28. 08. 2018


