
GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 1 / 2 

 

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.10.2017 

 
Pořadí jednání č. 85 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/17 – snížení výdajů kapitoly 923 14 – 

Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů 

kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, 

mládeže, tělovýchovy a sportu na poskytnutí mimořádných příspěvků spojených s 

realizací projektů „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, 

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“ a „Modernizace učeben, 

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“ 

 

Rada kraje po projednání 

r o z h o d u j e  

      1) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 04 – 

Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu: 

      a) do výše 260.150 Kč Gymnáziu, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, IČ: 

46748067, na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04501001406 -„Pořízení 

projektové dokumentace - rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, 

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“, a to za podmínky, že 

zastupitelstvo kraje schválí změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 305/17, 

      b) do výše 210.540 Kč Gymnáziu Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, IČ: 

00828840, na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04501011402 – „Pořízení 

projektové dokumentace - modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, 

příspěvková organizace“, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí změnu 

rozpočtu - rozpočtové opatření č. 305/17 

      2) o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového investičního 

příspěvku na realizaci investiční akce formou zálohové platby ve výši 50%, tj. do 

celkové výše 235.345 Kč, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí změnu 

rozpočtu-rozpočtové opatření č. 305/17, do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí 

zřizovatelem, následovně: 

      a) do výše 130.075 Kč Gymnáziu, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, IČ: 

46748067, na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04501001406 -„Pořízení 

projektové dokumentace - rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, 

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“, 

      b) do výše 105.270 Kč Gymnáziu Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, IČ: 

00828840, na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04501011402 – „Pořízení 

projektové dokumentace - modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, 

příspěvková organizace“. 

 

Další závěrečná platba u obou investičních akcí bude uvolněna do 30 dnů od 

obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 

mimořádného účelového investičního příspěvku 

      3) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi do 31. 12. 

2018, 

      4) o předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného vyúčtování 

akce mimořádného investičního příspěvku“, v termínu do 15. 1. 2019. 
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s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 305/17, kterým se: 

      1) snižují výdaje kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy 

nemovitého majetku, celkem o částku 470.690 Kč, z toho: 

      a) projekt „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, 

Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“, číslo akce: 04620211406, o částku 

260.150 Kč, 

      b) projekt „Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková 

organizace“, číslo akce: 04620201402, o částku 210.540 Kč, 

      2) navyšují výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, 

tělovýchovy a sportu, celkem o částku 470.690 Kč, z toho: 

      a) číslo akce 04501001406, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková 

organizace – „Pořízení projektové dokumentace - rekonstrukce a modernizace 

přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková 

organizace“, o částku 260.150 Kč, 

      b) číslo akce 04501011402, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace – 

„Pořízení projektové dokumentace - modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, 

Letná 263, příspěvková organizace“, o částku 210.540 Kč 

a  u k l á d á  

      1) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a 

regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit změnu 

rozpočtu - rozpočtové opatření č. 305/17 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého 

kraje, 

Termín: 31. 10. 2017 

      2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, 

tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně 

požadovaných příloh ředitelkám výše zmíněných příspěvkových organizací, po 

schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 305/17 zastupitelstvem kraje. 

Termín: 31. 12. 2017 


