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18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.10.2017

Pořadí jednání č. 25
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, 
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací:

1. Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, 
Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511

navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 96.788 Kč na nově zařazenou akci 
„Monitoring dostupnosti síťových zařízení a služeb včetně firewall“ 

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,

2. Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, 
IČ: 60252537

     a) čerpání prostředků fondu odměn ve výši 100.000 Kč na mimořádné odměny pro cca 
30 zaměstnanců za nadstandardní práci

     b) navýšení čerpání fondu investic ve výši 709.086 Kč, z původních 1.430.000 Kč 
na 2.139.086 Kč v důsledku:

     - vyřazení akce „Oprava-výměna osvětlení v učebnách“ ve výši 200.000 Kč,

     - vyřazení akce „Vybudování odsávání par ve sprchách“ ve výši 100.000 Kč,

     - navýšení rozpočtu akce „Výstavba recepce ve vestibulu školy“ o 9.086 Kč,

     - zařazení nové akce „Pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného 
objektu pro sportovce“ ve výši 1.000.000 Kč

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,

3. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, 
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, IČ: 46747966

     a) čerpání prostředků fondu odměn ve výši 150.000 Kč na mimořádné odměny pro 30 
zaměstnanců za nadstandardní práci,

     b) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 51.000 Kč na zákonné 
odvody v souvislosti s čerpáním fondu odměn,

4. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, 
příspěvková organizace, IČ: 75129507

snížení čerpání fondu investic ve výši 46.433 Kč a s tím související snížení rozpočtu akce 
„Pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci a modernizaci vodovodního řadu v budově 
školy Alešova 1723, Turnov“ z původních 80.000 Kč na 33.567 Kč

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,

a  u k l á d á

Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu 
a zaměstnanosti, seznámit se schválenými finančními dokumenty ředitele příspěvkových 
organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Termín: 30. 11. 2017


