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17. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 03.10.2017

Pořadí jednání č. 86
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery –
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových 
dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 293/17, kterým se upravuje ukazatel 
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové 
výši 75.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:

     a) snížení ukazatele 04804720000 Nerozepsaná rezerva sport a tělovýchova 
o 75.000 Kč,

     b) zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 75.000 Kč, z toho:

p
č

číslo akce název akce
podpora 
v Kč do 

výše

1 04806150000

Krajská rada 
Asociace 
školních 

sportovních 
klubů

Libereckého 
kraje, p.s.

71202102
Jablonec
ká 88/18

Liberec V-
Kristiánov

46005
Republikové finále 
Poháru AŠSK ve 

volejbale
55.000

2 04806160000

Centrum 
handicapovan
ých lyžařů, 
z.s.

26533782
Lesní
321

Jánské
Lázně

54225
Monoski pro 
Karolínu Mockle 
Dvořáčkovou

20.000

2. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci:

žadatel IČO
název 

projektu
účel projektu

celkové
výdaje 
projekt
u v Kč

maximál
ní výše 

dotace v 
Kč

Krajská rada 
Asociace školních 
sportovních klubů
Libereckého kraje, 

p.s.

71202102
Republikové
finále Poháru 

AŠSK ve 
volejbale 

Realizace Republikového finále 
Poháru AŠSK ve volejbale je 
velmi prestižní akce pro žáky 

středních škol. Této akce se ve 
dnech 30.1.-31.1.2018 zúčastní

6 nejlepších školních týmů
chlapců a 6 nejlepších školních 

týmů dívek z celé České
republiky.

155.000 55.000

3. s neposkytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci:
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p
č

žadatel IČO název projektu

požadov
aná

dotace v 
Kč

1
Sportovní akademie Luďka 

Zelenky, z.s.
02507242 Fotbalový kemp Luďka Zelenky 2017 150.000

2
KC KOOPERATIVA 

Jablonec nad Nisou, z.s.
26641232 ČESKÝ POHÁR MINIME 15.000

3
Basketbalový klub Kondoři 

Liberec, z.s.
27017052

Náklady spojené s aktuálními provozními 
problémy (zvýšení cen energií a služeb) v BK 

Kondoři Liberec z.s.
200.000

4
ČLTK Bižuterie Jablonec 

n.N.,z.s.
64668533

Úpravy stávající haly s navazujícím objektem 
šaten a sociálního zázemí

250.000

4. se zněním smlouvy č. OLP/3407/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Krajskou radou Asociace školních 
sportovních klubů Libereckého kraje, p.s., Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec V-
Kristiánov, IČO: 71202102,

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemce:

žadatel IČO název projektu účel projektu

celkové
výdaje 
projekt
u v Kč

maximál
ní výše 

dotace v 
Kč

Centrum 
handicapovaných 
lyžařů, z.s.

26533782
Monoski pro 
Karolínu Mockle 
Dvořáčkovou

Zakoupení kompenzační
pomůcky monoski pro 
desetiletou Karolínu Mockle 
Dvořáčkovou. Karolína se svou 
maminkou pravidelně zapojuje 
do výukových kurzů Centra. 

53.000 20.000

2. o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci:

p
č

žadatel IČO název projektu

požad
ovaná
dotace 
v Kč

1
Fotbalový klub Stráž pod 

Ralskem,z.s.
41329783

Celoroční činnost a údržba areálu Fotbalového 
klubu Stráž pod Ralskem,z.s.

50.000

2 Miroslav Zdražil 87112159 Fotbalové Kempy Mládeže 15.000

3 Vrablíková Ivana
FO 

nepodnikající
Podpora sportovního a závodního lezení

Gabriely Vrablíkové
36.000

4 Ondřej Petr
FO 

nepodnikající
Pravidelná celoroční sportovní činnost  Ondřej 

Petr - XTERRA triatlonista
34.000

5 Trnková Veronika
FO 

nepodnikající
Monoski 20.000

s c h v a l u j e
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znění smlouvy č. OLP/3408/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
mezi Libereckým krajem a Centrem handicapovaných lyžařů, z.s., Lesní 321, 542 25 Janské 
Lázně, IČO: 26533782

a  u k l á d á

1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit za podmínky schválení změny 
rozpočtu – rozpočtového opatření č. 293/17 Zastupitelstvem Libereckého kraje 
předložení smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu 
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, a informovat žadatele o rozhodnutí orgánů kraje,

Termín: 31. 12. 2017

2. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 293/17 
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Termín: 31. 10. 2017


