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1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.01.2017 

 
Pořadí jednání č. 61 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z 

Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností 

mateřských center 

 

Rada kraje po projednání 

s o u h l a s í  

1.  se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 9/17, kterým se upravují specifické 

ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských 

projektů v úhrnné výši 268.805 Kč a to: 

a)  snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.7 - Program na podporu činností 

mateřských center ve výši 268.805 Kč 

b)  navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.7 - 

Program na podporu činností mateřských center ve výši 268.805 Kč, bez dopadu na 

celkový objem kapitoly 

2.  s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého 

kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.7 - Program na podporu činností 

mateřských center v úhrnné výši 268.805 Kč, níže uvedeným subjektům do výše: 

Poř. číslo 1 

IČ 27050432 

Příjemce 
dotace/ 
žadatel 

Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s. 

Právní forma 
Spolek 

Název 
projektu 

Rodina - základ (do) života 

Účel projektu 

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních 
činností mateřského centra. 

Parametry 
projektu 

zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 6 

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč) 

135.000 

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%) 

29,63 

Dotace v 
maximální 
výši (Kč) 

40.000 
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Termín 
realizace 
projektu 

1.7.2016 – 31.12.2016 

   

Poř. číslo 2. 

IČ 22734228 

Příjemce 
dotace/ 
žadatel 

Krok pro všechny generace z.s. 

Právní forma spolek 

Název 
projektu 

Mateřské centrum Zahrádka 

Účel projektu 

Podpora činnosti mateřských center související s provozováním základních 
činností mateřských center. 

Parametry 
projektu 

zajištění provozu mateřského centra - měsíc - 6 

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč) 

234.600 

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%) 

17,06 

Dotace v 
maximální 
výši (Kč) 

40.000 

Termín 
realizace 
projektu 

1.7.2016 – 31.12.2016 

   

Poř. číslo 3. 

IČ 22887288 

Příjemce 
dotace/ 
žadatel 

Centrum Generace Jablonec z.s. 

Právní forma spolek 

Název 
projektu 

Generace pro rodinu 

Účel projektu 

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních 
činností mateřského centra. 

Parametry 
projektu 

zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 6 

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč) 

58.000 

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%) 

68,97 

Dotace v 
maximální 
výši (Kč) 

40.000 
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Termín 
realizace 
projektu 

1.7.2016 – 30.12.2016 

   

Poř. číslo 4. 

IČ 22738657 

Příjemce 
dotace/ 
žadatel 

Mateřské centrum Pumpkin z.s. 

Právní forma spolek 

Název 
projektu 

Pokračujeme u nás! 

Účel projektu 

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních 
činností mateřského centra. 

Parametry 
projektu 

zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 6 

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč) 

75.762 

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%) 

40,01 

Dotace v 
maximální 
výši (Kč) 

30.305 

Termín 
realizace 
projektu 

1.7.2016 – 31.12.2016 

   

Poř. číslo 5. 

IČ 26545136 

Příjemce 
dotace/ 
žadatel 

Síť pro rodinu z.s. 

Právní forma spolek 

Název 
projektu 

Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2016 

Účel projektu 

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních 
činností mateřského centra. 

Parametry 
projektu 

zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 6 

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč) 

96.864 

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%) 

41,30 

Dotace v 
maximální 
výši (Kč) 

40.000 
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Termín 
realizace 
projektu 

1.7.2016 – 31.12.2016 

   

Poř. číslo 6. 

IČ 03965058 

Příjemce 
dotace/ 
žadatel 

Jednota bratrská Hrádek nad Nisou 

Právní forma Církve a náboženské společnosti 

Název 
projektu 

klub MAŠINKA 

Účel projektu 

Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním  základních 
činností centra. 

Parametry 
projektu 

zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 6 

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč) 

145.722 

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%) 

27,45 

Dotace v 
maximální 
výši (Kč) 

40.000 

Termín 
realizace 
projektu 

1.7.2016 – 31.12.2016 

   

Poř. číslo 7. 

IČ 04307267 

Příjemce 
dotace/ 
žadatel 

Rodinné centrum Klubíčko, z.s. 

Právní forma spolek 

Název 
projektu 

Ladovské Vánoce 

Účel projektu 

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních 
činností mateřského centra. 

Parametry 
projektu 

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 3 

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč) 

55.000 

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%) 

70 

Dotace v 
maximální 
výši (Kč) 

38.500 
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Termín 
realizace 
projektu 

1.10.2016 – 31.12.2016 

 

 

3.  se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 

programu 2.7 - Program na podporu činností mateřských center 

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, předložit zastupitelstvu kraje: 

a)  změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/17 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace z 

Dotačního fondu, programu 2.7 - Program na podporu činností mateřských center ke 

schválení 

Termín: 31. 01. 2017 

b)  poskytnutí dotace výše uvedeným subjektům k rozhodnutí. 

Termín: 31. 01. 2017 


