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17. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 03.10.2017

Pořadí jednání č. 54
Rozpočtové opatření č. 295/17 – úprava dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 912 –
Účelové příspěvky PO, poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových příspěvků 
pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 295/2017, kterým se:

1) snižuje dílčí ukazatel 07500211701 – Finanční rezerva, ve výši 600.000 Kč v rámci 
kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizaci, odboru kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu,

2) a současně zavádí nové dílčí ukazatele v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky 
příspěvkovým organizacím, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajské 
vědecké knihovně, příspěvkové organizace na projekty,

     • „Nákup PC pro handicapované uživatele do Hudební knihovny“, do výše 25.000 Kč

     • „Nákup vybavení do Hudební knihovny“, do výše 15.000 Kč

     • „Nákup plátna do velkého sálu“, do výše 32.000 Kč,

     • „Vybavení grafického studia a knih, dílny novým zařízením“ do výše 26.000 Kč,

     • „Nákup vybavení do KHIHOVNÍ KAVÁRNY“, do výše 222.000 Kč,

     • „Nákup knihovnických pomůcek a propagačních materiálů“, do výše 160.000 Kč,

     • „Nákup regálů na pobočku Ruprechtice“, do výše 120.000 Kč.

bez dopadu na celkový objem kapitoly.

r o z h o d u j e

1) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 25.000 Kč, Krajské vědecké knihovně, příspěvkové organizaci 
se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec, IČO 00083194 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Nákup PC pro handicapované uživatele do Hudební knihovny“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku do výše 25.000 Kč na realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od schválení 
RO č. 295/17 Radou kraje,

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2017,

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 4, tohoto materiálu, v termínu do 20. 1. 
2018

2) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 15.000 Kč, Krajské vědecké knihovně, příspěvkové organizaci 
se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec, IČO 00083194 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Nákup vybavení do Hudební knihovny“

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku do výše 15.000 Kč na realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od schválení 
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RO č. 295/17 Radou kraje,

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2017,

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 4, tohoto materiálu, v termínu do 20. 1. 
2018.

3) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 32.000 Kč, Krajské vědecké knihovně, příspěvkové organizaci 
se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec, IČO 00083194 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Nákup plátna do velkého sálu“,

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku do výše 32.000 Kč na realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od schválení 
RO č. 295/17 Radou kraje,

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2017,

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 4, tohoto materiálu, v termínu do 20. 1. 
2018.

4) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 26.000 Kč, Krajské vědecké knihovně, příspěvkové organizaci 
se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec, IČO 00083194 na výdaje spojené s 
realizací akce – „Vybavení grafického studia a knih, dílny novým zařízením“,

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku do výše 26.000 Kč na realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od schválení 
RO č. 295/17 Radou kraje,

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2017,

     c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 4, tohoto materiálu, v termínu do 20. 1. 
2018.

5) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 222.000 Kč, Krajské vědecké knihovně, příspěvkové 
organizaci se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec, IČO 00083194 na výdaje 
spojené s realizací akce – „Nákup vybavení do KHIHOVNÍ KAVÁRNY“,

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 111.000 Kč 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 neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, 
nejpozději však do 10. 12. 2017,

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2017,

     c) o předložení vyúčtování formou „Oznámení o skutečné výši využitého 
(uplatněného) provozního příspěvku / vyrovnávací platby a výši přeplatku (vratky) 
za rok 2017“ dle přílohy č. 3, tohoto materiálu, v termínu do 20. 1. 2018.

6) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
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Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 160.000 Kč, Krajské vědecké knihovně, příspěvkové 
organizaci se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec, IČO 00083194 na výdaje 
spojené s realizací akce – „Nákup knihovnických pomůcek a propagačních materiálů“,

     a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku po realizaci neinvestiční akce ve výši skutečně vynaložených výdajů, 
maximálně však do výše 160.000 Kč, a to 30 dnů od obdržení žádosti příslušné 
příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného neinvestičního 
příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, kterou organizace zašle příslušnému 
odboru do 14 dnů od ukončení realizace výdajů na akci, nejpozději však do 10. 12. 
2017.

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2017,

     c) o předložení vyúčtování formou „Oznámení o skutečné výši využitého 
(uplatněného) provozního příspěvku / vyrovnávací platby a výši přeplatku (vratky) 
za rok 2017“ dle přílohy č. 3, tohoto materiálu, v termínu do 20. 1. 2018.

7) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu do výše 120.000 Kč, Krajské vědecké knihovně, příspěvkové 
organizaci se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec, IČO 00083194 na výdaje 
spojené s realizací akce – „Nákup regálů na pobočku Ruprechtice“,

     a) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku po realizaci neinvestiční akce ve výši skutečně vynaložených výdajů, 
maximálně však do výše 120.000 Kč, a to 30 dnů od obdržení žádosti příslušné 
příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného neinvestičního 
příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, kterou organizace zašle příslušnému 
odboru do 14 dnů od ukončení realizace výdajů na akci, nejpozději však do 10. 12. 
2017.

     b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2017,

     c) o předložení vyúčtování formou „Oznámení o skutečné výši využitého 
(uplatněného) provozního příspěvku / vyrovnávací platby a výši přeplatku (vratky) 
za rok 2017“ dle přílohy č. 3, tohoto materiálu, v termínu do 20. 1. 2018.

a  u k l á d á

a) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením rezortu ekonomiky, 
správy majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 295/17 jako písemnou 
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Termín: 31. 10. 2017

b) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh, 
ředitelům příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Termín: 15. 11. 2017


