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15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.08.2018

Pořadí jednání č. 34
Rozpočtové opatření č. 279/18 - úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu - navýšení neinvestiční účelové dotace subjektům 
pověřeným organizací okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v roce 2018

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 279/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, 
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 38.000 Kč bez dopadu na celkový 
objem kapitoly, z toho:

1. snížení specifického ukazatele: číslo akce 04700020000: soutěže - podpora 
talentovaných dětí a mládeže ve výši 38.000 Kč,

2. navýšení specifického ukazatele číslo akce 04804802330: Dům dětí a mládeže Větrník, 
Liberec, příspěvková organizace, IČ 71294511, se sídlem Riegrova 1278/16, Liberec 1, –
Realizace okresních kol v okrese Liberec a krajských kol soutěží pro žáky LK o částku 
30.000 Kč na celkovou výši 115.000 Kč,

3. navýšení specifického ukazatele číslo akce 04804823454: Dům dětí a mládeže Vikýř,
Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace, IČ 75122294, se sídlem 
Podhorská 49, Jablonec nad Nisou – Realizace okresních kol soutěží v okrese Jablonec 
nad Nisou o částku 8.000 Kč na celkovou výši 23.000 Kč,

r o z h o d u j e

o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté usnesením Rady Libereckého kraje číslo 
51/18/RK ze dne 9. 1. 2018

1. Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, IČ 71294511, se sídlem 
Riegrova 1278/16, Liberec 1, na projekt „Okresní a krajská kola soutěží MŠMT v roce 
2018“, z částky 85.000 Kč do výše 115.000 Kč, číslo akce 04804802330,

2. Domu dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace, 
IČ 75122294, se sídlem Podhorská 49, Jablonec nad Nisou, na projekt „Okresní kola 
soutěží MŠMT v roce 2018, okres Jablonec nad Nisou“, z částky 15.000 Kč do výše 
23.000 Kč, číslo akce 04804823454,

s c h v a l u j e

1. dodatek číslo 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje – kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu číslo OLP/1/2018, uzavíraný mezi Libereckým krajem a Domem dětí a mládeže 
Větrník, Liberec, IČO 71294511,

2. dodatek číslo 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje – kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu číslo OLP/3/2018, uzavíraný mezi Libereckým krajem a Domem dětí a mládeže 
Vikýř, Liberec, IČO 75122294,

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. 279/18 jako písemnou informaci 
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
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Termín: 25. 09. 2018

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatků č. 1 smluv 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/1/2018 a číslo 
OLP/3/2018, k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, 
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Termín: 30. 09. 2018


