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1./V ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE
29.11.2016

Pořadí jednání č. 18
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/16 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové 
organizace a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
a poskytnutí finančního a věcného daru Statutárnímu městu Liberec

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 367/16, kterým se upravuje výdajová část 
rozpočtu Libereckého kraje následovně:

     a) snižuje se kapitola 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, 
tělovýchovy a sportu v celkové výši 571.003 Kč – finanční rezerva na řešení 
provozních potřeb v průběhu roku

     b) navyšuje se kapitola 917  04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu v celkové výši 571.003 Kč, akce číslo 04804732001 – STATUTÁRNÍ 
MĚSTO LIBEREC, nám. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec – finanční dar

2. s poskytnutím věcného daru – movitého majetku po zrušeném Domu dětí a mládeže 
Větrník, Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace (zřízený krajem), jehož 
pořizovací cena je 9.213.450,62 Kč, Statutárnímu městu Liberec, se sídlem 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978, které darovaný majetek předá 
k hospodaření Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec příspěvková organizace (zřízený 
městem), se sídlem Riegrova 1278/16, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČ: 71294511,

3. s poskytnutím finančního daru ve výši 571.003 Kč Statutárnímu městu Liberec, se sídlem 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978,

s c h v a l u j e

darovací smlouvu č. OLP/4860/2016 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec, 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978

a  u k l á d á

1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 367/16, 
rozhodnutí o poskytnutí věcného a finančního daru k projednání a schválení 
Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Termín: 20. 12. 2016

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení 
smlouvy č. OLP/4860/2016, po rozhodnutí o poskytnutí věcného a finančního daru 
zastupitelstvem kraje, k podpisu hejtmanovi.

Termín: 31. 03. 2017


