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1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 09.01.2018 

 
Pořadí jednání č. 90 

Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 19/18 - převod finančních prostředků z 

kapitoly 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů do 

kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, 

zapojení očekávaných příjmů do rozpočtu kraje – Pověření k poskytování služeb v 

obecném hospodářském zájmu a Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v 

obecném hospodářském zájmu pro ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – 

financování podnikatelského inkubátoru v roce 2018 

 

Rada kraje po projednání 

s o u h l a s í  

1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatření č. 19/18, kterým se: 

      a) snižují výdaje v kapitole 914 02 - Působnosti, odbor regionálního rozvoje a 

evropských projektů celkem o částku 3.500.000,- Kč a současně se navyšují 

výdaje v kapitole 917 02 - Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských 

projektů celkem o částku 3.500.000 Kč na akci Podnikatelský inkubátor 

Libereckého kraje, č.a. 01744000000, 

      b) navyšují celkové příjmy rozpočtu kraje celkem o částku 402.261,48 Kč z titulu 

očekávaných příjmů na základě Nájemní smlouvy, která bude členům rady kraje 

předložena k projednání dne 23. 1. 2018 a současně se navyšují celkové výdaje 

rozpočtu kraje, kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a 

evropských projektů celkem o částku 402.261,48 Kč na akci Podnikatelský 

inkubátor Libereckého kraje, č.a. 01744000000, 

2. s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 02 – Transfery, odbor 

regionálního rozvoje a evropských projektů, společnosti ARR-Agentura regionálního 

rozvoje, spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn, na 

poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu celkem ve výši 7.202.261,48 Kč, 

3. se Smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 

č. OLP/31/2018 z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 7.202.261,48 Kč uzavíranou mezi 

Libereckým krajem a společností ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČ 

48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn, 

s c h v a l u j e  

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost ARR-

Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 

Liberec IV-Perštýn 

a  u k l á d á  

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

rozvoje, evropských projektů a územního plánování 

a) předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 19/18 ke schválení Zastupitelstvu 

Libereckého kraje 

Termín: 30. 01. 2018 

b) předložit návrh na poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu celkem ve výši 7.202.261,48 Kč společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, 

spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn a návrh 
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Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 

OLP/31/2018, k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje 

Termín: 30. 01. 2018 

c) po schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 19/18 zajistit předložení 

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu k podpisu Martinu 

Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje. 

Termín: 31. 01. 2018 


