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1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.01.2017

Pořadí jednání č. 52
Rozpočtové opatření č. 1/17 - úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace na zabezpečení okresních 
a krajských kol soutěží garantovaných odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
v roce 2017 a pověření organizátorů

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 1/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 125.000 Kč bez dopadu na celkový objem 
kapitoly, z toho:

1. snížení specifického ukazatele: číslo akce 04700020000: soutěže - podpora 
talentovaných dětí a mládeže ve výši 125.000 Kč,

2. zavedení nových specifických ukazatelů:

     a) číslo akce 04804802330: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková 
organizace, IČO 71294511 – realizace okresních kol soutěží v okrese Liberec 
a krajských kol soutěží ve výši 80.000 Kč,

     b) číslo akce 04804814476: Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo 
nám. 138, příspěvková organizace, IČO  70200815 – realizace okresních kol soutěží 
v okrese Česká Lípa ve výši 15.000 Kč,

     c) číslo akce 04804823454: Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, 
Podhorská 49, příspěvková organizace, IČO 75122294 - realizace okresních kol 
soutěží v okrese Jablonec nad Nisou ve výši 15.000 Kč,

     d) číslo akce 04804835443: Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, 
příspěvková organizace, IČO 00854841 - realizace okresních kol soutěží v okrese 
Semily ve výši 15.000 Kč,

r o z h o d u j e

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na zabezpečení 
postupových kol soutěží v roce 2017 do celkové výše 125.000 Kč níže uvedeným příjemcům 
v tomto rozsahu:

a) Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, IČO 71294511, se sídlem 
Riegrova 1278/16, Liberec 1, do výše 80.000 Kč,

b) Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace, 
IČ  70200815, se sídlem Škroupovo nám. 138, Česká Lípa, do výše 15.000 Kč,

c) Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace, 
IČ 75122294, se sídlem Podhorská 49, Jablonec nad Nisou, do výše 15.000 Kč,

d) Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, příspěvková organizace, 
IČ 00854841, se sídlem Jizerská 564, Semily, do výše 15.000 Kč,

s c h v a l u j e

smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu č., OLP/2/2017, 
OLP/3/2017, OLP/4/2017 a OLP/5/2017uzavírané mezi Libereckým krajem a příjemci 
dotace,
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p o v ě ř u j e

níže uvedené subjekty:

a) realizací postupových kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy pro žáky základních a středních škol v roce 2017, jejichž realizaci 
v rámci kraje garantuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,

b) jmenováním členů okresních/krajských hodnotících komisí pro soutěže a přehlídky 
v roce 2017

Škola/školské zařízení předmět pověření

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková
organizace, IČO 71294511

realizace okresních a krajských kol 
soutěží - okres Liberec a Liberecký
kraj

Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, 
Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace, IČ  
70200815

realizace okresních kol soutěží - okres 
Česká Lípa

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, 
Podhorská 49, příspěvková organizace, IČ
75122294

realizace okresních kol soutěží - okres 
Jablonec nad Nisou

Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra 
Semily, příspěvková organizace, IČ 00854841

realizace okresních kol soutěží - okres 
Semily

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

realizace okresních kol sportovních 
soutěží - okres Jablonec nad Nisou

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, 
příspěvková organizace, IČ 68974639

realizace okresních kol sportovních 
soutěží - okres Liberec 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, 
příspěvková organizace, IČ 00855022

realizace okresních kol sportovních 
soutěží - okres Semily

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí
Osvobození 422, příspěvková organizace, IČO 
49864637

realizace krajského kola soutěže 
Mistrovství v grafických předmětech

Dům dětí a mládeže "Smetanka", Nový Bor, okres 
Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ 46750401

realizace okresního kola recitační
soutěže pro žáky základních škol, 
okres Česká Lípa

Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 
2077, příspěvková organizace, IČ  62237021

realizace okresních a krajských kol 
soutěže ZUŠ

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská
1359/19, příspěvková organizace, IČ 64040445 

realizace okresních a krajských kol 
soutěže ZUŠ

Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, 
Podhorská 47, příspěvková organizace, IČ
75122308

realizace okresních a krajských kol 
soutěže ZUŠ

Základní umělecká škola Semily, příspěvková
organizace, IČ 00856096

realizace okresních a krajských kol 
soutěže ZUŠ

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková
organizace, IČ 70946086

realizace krajského kola soutěže ZUŠ
ve vybraném oboru
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a  u k l á d á

1. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku 
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 1/17 jako písemnou informaci na jednání 
Zastupitelstva Libereckého kraje,

Termín: 31. 01. 2017

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání informace o pověření 
pověřeným subjektům a předložení smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje číslo OLP/2/2017, OLP/3/2017, OLP/4/2017, OLP/5/2017 k podpisu 
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti.

Termín: 28. 02. 2017


