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1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 09.01.2018

Pořadí jednání č. 49
Rozpočtové opatření č. 12/18 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových 
období do rozpočtu kraje 2018 a úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO 
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 12/18, kterým se:

1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2018 prostřednictvím financování – změnou 
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 
25.378.923 Kč,

2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitola 912 04 – účelové
příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 25.378.923 Kč, 
převod již schválených akcí z roku 2017 do rozpočtu roku 2018:

     a) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, 
Zborovská 519, příspěvková organizace, IČ: 75129507, investiční akce
č. 04500261452 „Pořízení projektové dokumentace k projektu Centrum odborného 
vzdělávání“ do výše 548.323 Kč,

     b) Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, 
IČ: 48283142, investiční akce č.. 04500271418 „Pořízení projektové dokumentace 
k projektu Centrum odborného vzdělávání“ do výše 351.807 Kč,

     c) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 
1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991, investiční akce 
č. 04500281421 „Pořízení projektové dokumentace k projektu Centrum odborného 
vzdělávání“ do výše 960 Kč,

     d) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, 
příspěvková organizace, IČ: 14451018, investiční akce č. 04500291437 „Pořízení 
projektové dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání“ do výše 
276.810 Kč,

     e) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková 
organizace, IČ: 00140147, investiční akce č. 04500301440 „Pořízení projektové 
dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání“ do výše 14.520 Kč,

     f) Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková 
organizace, IČ: 00087891, investiční akce č. 04500311436 „Pořízení projektové 
dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání“ do výše 300.080 Kč,

     g) Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková 
organizace, IČ: 00082554, investiční akce č. 04500321448 „Pořízení projektové 
dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání“ do výše 1.569.975 Kč,

     h) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, příspěvková organizace, 
IČ: 60252766, investiční akce č. 04500351427 „Pořízení projektového záměru 
a projektové dokumentace k rekonstrukci domova mládeže“ do výše 145.100 Kč,

     i) Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková 
organizace, IČ: 00082554, investiční akce č. 04500391448 - zpracování projektové 
dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy 
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v ul. Zámecká" do výše 184.662 Kč,

     j) Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, 
IČ: 00671274, investiční akce č. 04500401432 - zpracování projektové 
dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny, dílen 
a tělocvičny" do výše 170.585 Kč,

     k) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, 
příspěvková organizace, IČ: 14451018, investiční akce č. 04500411437 - zpracování 
projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen 
Svojsíkova" do výše 128.370 Kč,

     l) Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková 
organizace, IČ: 00526517, neinvestiční akce č. 04500461433 „Unifikace el. napětí“ 
do výše 450.000 Kč,

     m) Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec 
nad Nisou, Horní nám. 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511, investiční akce 
č. 04500511413 „Pořízení projektové dokumentace na zateplení fasády včetně 
souvisejících inženýrských činností“ do výše 227.710 Kč,

     n) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 
1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991, neinvestiční akce 
č. 04500611421 „Oprava střechy v hlavní budově Masarykova ul. Liberec - pořízení 
PD vč. souvisejících inženýrských činností“ do výše 1.200.000 Kč,

     o) Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková 
organizace, IČ: 00856037, neinvestiční akce č. 04500771410 „ Oprava části fasády 
do dvora vč. souvisejících inženýrských činností“ do výše 1. 473.000 Kč,

     p) Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková 
organizace, IČ: 00856037, neinvestiční akce č. 04500781410 „Úprava ploch dvora 
včetně odstranění přístřešků“ do výše 1.674.500 Kč,

     q) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková 
organizace, IČ: 00140147, neinvestiční akce č. 04500841440 „Obnova vnitřního 
vybavení domova mládeže“ do výše 7.048.394 Kč,

     r) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, 
příspěvková organizace, IČ: 62237039, neinvestiční akce č. 04500851425 „Oprava 
kanalizace - objekt DM v ul. 9. května 228, Kamenický Šenov“ do výše 
500.000 Kč,

     s) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, 
příspěvková organizace, IČ: 60252766, investiční akce č. 04500871427 „Zhotovení 
projektové dokumentace včetně inženýrských činností na rekonstrukci části objektu 
domova mládeže“ do výše 1.000.000 Kč,

     t) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, 
příspěvková organizace, IČ: 60252766, investiční akce č. 04500981427 „Pořízení 
výstavních vitrín“ do výše 278.782 Kč,

     u) Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, 
IČ: 60252537, investiční akce č. 04500991409 „Pořízení projektové dokumentace 
na výstavbu obslužného objektu pro sportovce“ do výše 500.000 Kč,

     v) Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, IČ: 46748067, 
investiční akce č. 04501001406 „Pořízení projektové dokumentace - rekonstrukce 
a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, 
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příspěvková organizace“ do výše 130.075 Kč,

     w) Gymnázium Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, IČ: 00828840, investiční 
akce č. 04501011402 „Pořízení projektové dokumentace - modernizace učeben, 
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“ do výše 105.270 Kč,

     x) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, 
příspěvková organizace, IČ: 60252766, investiční akce č. 04501061427 „Pořízení 
sklářské pece“ do výše 2.500.000 Kč,

     y) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, 
příspěvková organizace, IČ: 00673731, investiční akce č. 04501091429 „Vybavení 
odloučeného pracoviště v České Lípě“ do výše 750.000 Kč,

     z) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, 
příspěvková organizace, IČ: 14451018, neinvestiční akce č. 04501101437 
„Modernizace evakuačního výtahu“ do výše 3.850.000 Kč,

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku 
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 12/18 jako písemnou informaci na jednání 
Zastupitelstva Libereckého kraje.

Termín: 30. 01. 2018


