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18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.10.2017

Pořadí jednání č. 16
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 297/17 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti 
a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí 
finančních darů žákům základních a středních škol za výsledky v soutěžích a navýšení 
neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, 
na zabezpečení soutěží v roce 2017

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatření č. 297/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly 
914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
v celkové výši 60.500 Kč následovně:

1. snížení výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti, odbor 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - ukazatel číslo akce 0481010000 – Soutěže -
podpora talentovaných dětí a mládeže o částku 60.500 Kč,

2. navýšení a úprava výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 60.500 Kč, 
z toho:

     2.1 snížení ukazatele číslo akce 04700020000 – Soutěže - podpora talentovaných dětí 
a mládeže o částku 83.000 Kč,

     2.2 zavedení nového ukazatele číslo akce 04806170000 – Finanční dary žákům 
základních a středních škol za reprezentaci Libereckého kraje ve výši 113.500 Kč,

    2.3 navýšení ukazatele číslo akce 04804802330 – Dům dětí a mládeže Větrník, 
Liberec, příspěvková organizace – Realizace okresních kol soutěží v okrese 
Liberec a krajských kol soutěží o částku 30.000 Kč na celkovou výši 110.000 Kč,

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí finančních darů z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 Transfery, 
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, číslo akce 04806170000 – Finanční dary 
žákům základních a středních škol za reprezentaci Libereckého kraje, níže uvedeným 
obdarovaným do celkové výše 113.500 Kč:

jméno a příjmení 
příjemce daru

datum 
narození

adresa trvalého bydliště
finanční 
dar do 

výše/ v Kč

Poskytnutí daru za umístění 
v celostátním kole soutěže:

''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''' 

'''''''''''''''' 8.000

1. místo zeměpisná olympiáda; 
bronzové pásmo - Mezinárodní 

geografická olympiáda (Srbsko)
'''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''' '''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''' 5.000
2. místo mezinárodní Přírodovědná 

olympiáda zemí EU (EUSO)

'''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' 3.000
1. místo středoškolská odborná 

činnost, obor Informatika

''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' '''''' 

'''''''''''''''' 5.000

1. místo Matematický klokan -
kategorie Klokánek, 3. místo Logická 

olympiáda kategorie žáci 2. - 5. tříd 
ZŠ

''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''' 3.000
1. místo Matematický klokan -

kategorie Klokánek
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jméno a příjmení 
příjemce daru

datum 
narození

adresa trvalého bydliště
finanční 
dar do 

výše/ v Kč

Poskytnutí daru za umístění 
v celostátním kole soutěže:

''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''' ''''''''''' 3.000
1. Matematický klokan - kategorie 

Klokánek

'''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' 

''''''''''''''''''' '''''''''' 3.000
1. místo Matematický klokan -

kategorie Klokánek

'''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''' 

''''''''' '''''''''''''' 3.000
1. místo v literární soutěži Daniel, 

kategorie do 15 let

''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' 2.500
2. místo Automechanik Junior -

Autolakýrník 2017

''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''''' 

''''''''''''''''' 2.500

2. místo středoškolská odborná 
činnost, obor Elektrotechnika, 
elektronika a telekomunikace

''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' 2.500 2. místo soutěž v anglickém jazyce

'''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''' '''''''''' 

''''''''  2.500

2. místo středoškolská odborná 
činnost, obor Pedagogika, 
psychologie, sociologie a 

problematika VČ

'''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''' 

''''''''''''''''''' 2.500 2. místo České hlavičky, Cena Futura

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''' 

'''''''''' 2.500
2. místo Celostátní matematická 

soutěž žáků SOŠ, kategorie V.

''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''' 

'''''''' '''''''''''' 2.000
3. místo Celostátní matematická 
soutěž žáků SOŠ, kategorie VI.

''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''' ''''''' ''''''''' ''''''' '''''''''''''''' 2.000
3. místo Celostátní matematická 
soutěž žáků SOŠ, kategorie VII.

'''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''' 

''''''''' 4.000
2. místo olympiáda v českém jazyce; 

2. místo ChemQuest - kategorie ZŠ

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''' 

'''''''''''' 1.500 2. místo ChemQuest - kategorie ZŠ

''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''' 

''''''''''' 1.500 2. místo ChemQuest - kategorie ZŠ

'''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' '''''' 

'''''''''''''''' 2.500 2. místo Machři roku - truhlář

''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' 2.500 2. místo Machři roku - truhlář

'''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''' '''''''''''' 

''''''''' ''''''' 1.500 2. místo ChemQuest - kategorie SŠ

'''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' 1.500 2. místo ChemQuest - kategorie SŠ

'''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''''
'''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''' 

''''''''' ''''''' 1.500 2. místo ChemQuest - kategorie SŠ

'''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''' 2.000
3. místo Automechanik Junior -

Autotronik 2017

'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''' 2.000 3. místo soutěž v anglickém jazyce
''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
'''' ''''''''''''''''''' ''''' '''''''' ''''''' '''''''''''''''''' 

'''''''''' '''''''''''' 2.000 3. místo soutěž v ruském jazyce

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''' 

''''''''''''''''''''''''''' ''''' '''''' 2.000
3. místo středoškolská odborná 

činnost, obor 5. Geologie a geografie

'''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''' 

'''''''''' 2.000
3. místo soutěž v programování, 

kategorie mládež

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''' 

''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''' 2.000
1. místo Eurorebus, kategorie 11 - 12 

let

'''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''''' '''' '''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''''''''' 

'''''''''' 2.000
1. místo Eurorebus, kategorie 11 - 12 

let
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jméno a příjmení 
příjemce daru

datum 
narození

adresa trvalého bydliště
finanční 
dar do 

výše/ v Kč

Poskytnutí daru za umístění 
v celostátním kole soutěže:

''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''

'''''''''' 2.000
1. místo Eurorebus, kategorie 11 - 12 

let

'''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''' ''''''''''''''' 3.000
1. místo Náš svět - soutěž literárního 

projevu, kat. III (14 - 15 let)

'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''' '''' '''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' 3.000
1. místo Náš svět - soutěž literárního 

projevu, kat. I (6 - 11 let)

''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
'''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' 

'''''' 2.500
2. místo Náš svět - soutěž literárního 

projevu, kat. I (6 - 11 let)

''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''
''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' 

''''''''''''''''''' 2.500
2. místo Náš svět - soutěž literárního 

projevu, kat. I (6 - 11 let)

''''''''''''''' '''''''''''   '''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''' 2.500
2. místo Náš svět - soutěž literárního 

projevu, kat. I (6 - 11 let)

''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''.

2.000
3. místo Náš svět - soutěž literárního 

projevu, kat. I (6 - 11 let)

''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''' ''''''' '''''''''''''''''''' 

''' ''''''''''''''''''''' 1.500

1. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na 
violoncello, 0. kat. - nar. 1. 1. 2008 a 

mladší

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''' 

'''''''''''''''''' ''''''''''' 500

3. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na 
violoncello, 0. kat. - nar. 1. 1. 2008 a 

mladší

'''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''
''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' '''''' 

'''''''''''''''' '''' 500
3. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na 
klavír - IV. kategorie, nar. v 2005

''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
'''''' '''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' '''''' 

''''''''''''''''''' '''''' 500

3. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na 
housle - 0. kategorie - nar. v 2008 a 

mladší

''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''' 

'''''''''''''''' '''' 1.500
1. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na 
housle - I. kategorie - nar. v 2007

''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
'''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' ''''''  

'''''''''''''''' '''''' 1.500
1. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na 

housle - III. kategorie - nar. v 2005

''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''' '''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''' '''''''' 

''''''''''''' 1.500
1. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na 

violoncello, V. kat. - nar. v 2003

''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''''' ''''''' 

'''''''''''''''' 1.500
1. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na 
violoncello, VI. kat. - nar. v 2002 

'''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''''' 

''' 1.500
1. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na 
violu - V. kat., nar. v 1999 - 2000 

''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' 

'''''''''''''''''''''' '''''' 1.000
2. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na 

kontrabas - II. kat., nar. v 2005 - 2006 

''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' 

'''''''''''''''''' ''''''' 1.000
2. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na 

kontrabas - IV. kat., nar. v 2001 - 2002 

'''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''''''''' 

''''''''''' 500

3. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na 
kytaru - komorní hra; kytarová dua -

II. kat., 13 - 15 let

''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''' '''''''''' 500

3. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na 
kytaru - komorní hra; kytarová dua -

II. kat., 13 - 15 let

2. o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté usnesením Rady Libereckého kraje 
č. 48/17/RK ze dne 10. 1. 2017 Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková 
organizace, IČO 71294511, se sídlem Riegrova 1278/16, Liberec 1, na zabezpečení 
postupových kol soutěží v roce 2017, z částky 80.000 Kč do výše 110.000 Kč,

s c h v a l u j e

1. vzor Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem jako dárcem 
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a výše uvedenými obdarovanými,

2. dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého 
kraje – kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
č. OLP/2/2017, uzavíraný mezi Libereckým krajem a Domem dětí a mládeže Větrník, 
Liberec, IČO 71294511

a  u k l á d á

1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, předložit rozpočtové opatření č. 297/17 ke schválení 
Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 31. 10. 2017

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení darovacích smluv 
uzavřených na základě schváleného vzoru mezi Libereckým krajem a příjemci daru, 
k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, 
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Termín: 15. 11. 2017


