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13. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.07.2018

Pořadí jednání č. 49
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 241/18 – zapojení příjmů z prodeje 
nemovitého majetku, úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku včetně 
podmínek stanovených zřizovatelem vybraným příspěvkovým organizacím

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 241/18, kterým se:

1. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2018 o částku 6.000.000 Kč, 
navýšení kapitálových příjmů získaných z prodeje nemovitého majetku odboru školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitosti 
v katastrálním území Františkov u Liberce, obci Liberec, a evidovaných na listu 
vlastnictví č. 476 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Liberec, kupní smlouva č. OLP/2026/2018,

2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitola 912 04 – účelové 
příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 
6.000.000 Kč, z toho:

     a) navýšení ukazatele číslo akce: 04501251430 – Střední zdravotnická škola, Turnov, 
28. října 1390, příspěvková organizace – Změna zdroje vytápění objektu školy 
a domova mládeže o částku 2.750.000 Kč,

     b) zavedení nového ukazatele číslo akce: 04501461433 – Střední škola strojní, 
stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace –
Výstavba hřiště u Domova mládeže, Truhlářská ulice, Liberec včetně souvisejících 
inženýrských činností ve výši 3.000.000 Kč,

     c) zavedení nového ukazatele číslo akce: 04501471404 – Gymnázium a Obchodní 
akademie, Tanvald, příspěvková organizace – Vybudování počítačové sítě ve výši 
250.000 Kč,

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky 
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 3.250.000 Kč těmto 
příspěvkovým organizacím:

     a) do výše 3.000.000 Kč Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, IČO: 00526517, na výdaje spojené 
s realizací investiční akce č. 04501461433 „Výstavba hřiště u DM, Truhlářská ul., 
Liberec – včetně souvisejících inž. činností“,

     b) do výše 250.000 Kč Gymnáziu a Obchodní akademii, Tanvald, příspěvková 
organizace, IČO: 60252570, na výdaje spojené s realizací investiční akce 
č. 04501471404 „Vybudování počítačové sítě“,

2. o navýšení mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky 
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.750.000 Kč Střední 
zdravotnické škole, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, IČO:  00581071, 
na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04501251430 „Změna zdroje vytápění 
objektu školy a domova mládeže“,
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3. o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového příspěvku 
nad 200.000 Kč formou zálohové platby ve výši 50% (v celkové výši 3.000.000 Kč):

     a) tj. ve výši 1.500.000 Kč Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace,

     b) tj. ve výši 125.000 Kč Gymnáziu a Obchodní akademii, Tanvald, příspěvková 
organizace,

     c) tj. ve výši 1.375.000 Kč Střední zdravotnické škole, Turnov, 28. října 1390, 
příspěvková organizace,

do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna 
do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 2, nejpozději však:

     a) u Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, 
příspěvková organizace do 9. 12. 2019,

     b) u Gymnázia a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace 
do 10. 12. 2018,

     c) u Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace 
do 10. 12. 2018,

4. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi:

     a) u Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, 
příspěvková organizace do 31. 12. 2019,

     b) u Gymnázia a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace 
do 31. 12. 2018,

     c) u Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace 
do 31. 12. 2018,

5. o předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného vyúčtování akce 
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3:

     a) u Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, 
příspěvková organizace v termínu do 13. 1. 2020,

     b) u Gymnázia a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace v termínu 
do 14. 1. 2019,

     c) u Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace 
v termínu do 14. 1. 2019,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 241/18 
Zastupitelstvem Libereckého kraje,

a  u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti:

a) předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 241/18 k projednání Zastupitelstvu 
Libereckého kraje,

Termín: 28. 08. 2018

b) zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh ředitelům výše 
zmíněných příspěvkových organizací, po schválení změny rozpočtu - rozpočtového 
opatření č. 241/18 Zastupitelstvem Libereckého kraje.

Termín: 30. 09. 2018


