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13. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.07.2018 

 
Pořadí jednání č. 13 

Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím Služby 

sociální péče TEREZA, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého 

kraje a Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou (na investiční akce) 

 

Rada kraje po projednání 

r o z h o d u j e  

1.  o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 05 – účelové 

příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí v celkové výši 1.000.000 

Kč těmto příspěvkovým organizacím: 

      a) Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, Benešov u Semil 180, 512 

06 Benešov u Semil, IČO: 00193771, akce č. 05500651508 „Zpracování 

investičního záměru pro transformaci zařízení“ v celkové výši 350.000 Kč, 

      b) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková 

organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČO: 70868476, akce č. 

05500671502 „Zhodnocení technického stavu budovy – Česká Lípa (fasáda, 

elektroinstalace, hydroizolace)“ v celkové výši 300.000 Kč, 

      c) Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, U Sila 321, 

463 11 Liberec 30, IČO: 71220038, akce č. 05500681514 „Investiční záměr na 

půdní nástavbu“ v celkové výši 350.000 Kč, 

2.  zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového příspěvku formou 

zálohové platby ve výši 50% do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem, další 

závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o 

zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 1, 

nejpozději však do 10. 12. 2018. 

3.  o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi do 10. 12. 

2018, 

4.  o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce 

mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, v termínu do 17. 

12. 2018 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit 

vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, o vydaném usnesení 

Rady Libereckého kraje. 

Termín: 31. 08. 2018 


