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1./V ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE
29.11.2016

Pořadí jednání č. 24
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu 
pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací:

1. Dětský domov, Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181

změnu a snížení čerpání prostředků fondu investic ve výši 586.228 Kč, a to na:

     - snížení rozpočtu akce „Zpracování projektu na Opravu otopné soustavy“ 
o 39.228 Kč z původních 50.000 Kč na 10.772 Kč,

     - zařazení nové akce „Video vrátný – elektronické zabezpečení budovy“ v rozpočtu 
53.000 Kč,

     - vyřazení akce „Výměna podlahové krtiny na schodišti a chodbách“ ve výši 
300.000 Kč,

     - vyřazení akce „Oprava zábradlí a oprava stěn na schodišti“ ve výši 150.000 Kč,

     - vyřazení akce „Obnova otopné soustavy“ ve výši 150.000 Kč,

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2016,

2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková 
organizace, IČ: 14451018

navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 145.000 Kč na nově zařazenou akci 
„Rozšíření účetního programu Byznys o modul B SCANNER“,

3. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková 
organizace, IČ: 00526517

     a) Navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 88.750 Kč na zákonné 
sociální odvody v souvislosti s čerpáním fondu odměn,

     b) Snížení čerpání fondu investic ve výši 1.901.378 Kč a změny v Plánu investic 
organizace na rok 2016:

     - vyřazení akce „Oprava podlah chodeb (přízemí a suterén) bl. B – Letná“ v rozpočtu 
60.000 Kč,

     - vyřazení akce „Oprava podlah 2. n. p. dílna č. 201 (189m2) bl. D – Letná“ 
v rozpočtu 120.000 Kč,

     - vyřazení akce „Výměna rozvodů topení – 1. část, bl. A – Letná“ v rozpočtu 
180.000 Kč,

     - vyřazení akce „Výměna podlahové krytiny učebna A13, bl. A – Letná“ v rozpočtu 
30.000 Kč,

     - vyřazení akce „Oprava kabelu IT k DM – Truhlářská“ v rozpočtu 25.000 Kč,

     - vyřazení akce „Výměna dveří ve vestibulu bl. A – Letná“ v rozpočtu 90.000 Kč,

     - vyřazení akce „Oprava makrolanového podhledu dílen – 1. část – Řepná“ 
v rozpočtu 60.000 Kč,
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     - vyřazení akce „Nátěr venkovních obkladů bl. D – Ještědská ul.“ v rozpočtu 
60.000 Kč,

     - snížení ceny akce „Oprava vadných vložek kotlů VIADRUS – Ještědská“ 
z původních 40.000 Kč na 35.880 Kč,

     - navýšení ceny akce „Oprava nákladního výtahu pro kuchyň – Truhlářská“ 
z původních 95.000 Kč na 96.387 Kč,

     - snížení ceny akce „Oprava konstrukcí v terénních úpravách v areálu Truhlářská“ 
z původních 70.000 Kč na 20.000 Kč,

     - snížení ceny akce „Opravy omítek a nátěrů v areálu v Truhlářské ul.“ z původních 
50.000 Kč na 50.000 Kč na 25.000 Kč,

     - snížení ceny akce „Oprava brusky na plocho – dílny Řepná“ z původních 
350.000 Kč na 349.690 Kč,

     - snížení ceny akce „Oprava řídící jednotky frézky – dílny Řepná“ z původních 
300.000 Kč na 30.000 Kč,

     - zařazení nové akce „Oprava dřevěného obkladu ve správní budově – areál 
Truhlářská“ v rozpočtu 35.838 Kč,

     - snížení ceny akce „Zateplení podkrovní učebny bl. A – Letná ul.“ z původních 
80.000 Kč na 50.000 Kč,

     - snížení ceny akce „Rekonstrukce WC 3. n. p. bl. D – Letná“ z původních 70.000 Kč 
na 41.000 Kč,

     - navýšení ceny akce „Rekonstrukce plastikářské dílny, Řepná ul.“ z původních 
174.000 Kč na 190.000 Kč,

     - snížení ceny akce „Rekonstrukce vstupních bodů pro konektivitu IT SŠ“ 
z původních 380.000 Kč na 274.147 Kč,

     - vyřazení akce „Stavební úpravy prostor pro pedagogicko-psychologickou poradnu 
Liberec“ v rozpočtu 140.000 Kč,

     - vyřazení akce „Projektová dokumentace na vybudování kotelny – objekt Řepná“ 
v rozpočtu 55.000 Kč,

     - vyřazení akce „Vybudování rozvodů plynu pro kotelnu – objekt Řepná“ v rozpočtu 
180.000 Kč,

     - vyřazení akce „PD na unifikaci trafostanice – Letná“ v rozpočtu 15.367 Kč,

     - snížení ceny akce „Instalace kamerového systému k šatnám – objekty B a D Letná“ 
z původních 102.000 Kč na 98.113 Kč,

     - navýšení ceny akce „Instalace kamerového systému k šatnám – dílny Řepná ul.“ 
Z původních 55.300 Kč na 62.655 Kč,

     - vyřazení akce „Instalace WiFi-školní budovy Ještědská“ v rozpočtu 150.000 Kč,

     - vyřazení akce „Instalace WiFi-školní budovy Letná“ v rozpočtu 250.000 Kč,

     - snížení ceny akce „Briketovací lis na piliny a hobliny (dílny Letná)“ z původních 
170.000 Kč na 163.096 Kč,

     - snížení ceny akce „Výukové panely pro obor autotronik (dílny Letná)“ z původních 
470.000 Kč na 423.306 Kč,

     - navýšení ceny akce „Ohybačka trubek elektrická (dílny Letná)“ z původních 
45.000 Kč na 45.657 Kč,
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     - snížení ceny akce „Širokopásová bruska na dřevo (dílny Letná)“ z původních 
280.000 Kč na 270.140 Kč,

     - snížení ceny akce „Modulární svářečka PE a PP na tupo s rozsahem do 400 mm“ 
z původních 590.000 Kč na 589.313 Kč,

     - zařazení nové akce „Projektové dokumentace na vybudování kotelny – objekt 
Řepná“ v rozpočtu 55.000 Kč,

     c) Čerpání fondu odměn ve výši 250.000 Kč na dofinancování zvýšení platů 
zaměstnanců podle novely nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,

4. Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková 
organizace, IČ: 46748059

     a) Navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 71.000 Kč na opravu kotlů 
včetně výměny vadných topných těles a jejich revize,

     b) Navýšení čerpání fondu investic ve výši 326.000 Kč v souvislosti:

     - se snížením rozpočtu akce „Změna dopadové plochy u venkovních prolézaček, nový 
dopadový materiál“ z původních 350.000 Kč na 276.000 Kč,

     - se zařazením nové akce „Prasklý topný kanál – havarijní stav“ v rozpočtu 
400.000 Kč

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2016,

5. Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, 
IČ: 46747974

     a) celkové navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 150.000 Kč, 
konkrétně ve výši 50.000 Kč na obnovu počítačové sítě, ve výši 70.000 Kč 
na náklady za služby, ve výši 13.000 Kč na materiál a ve výši 17.000 Kč na běžné 
opravy,

     b) navýšení čerpání fondu investic ve výši 128.602 Kč v souvislosti:

     - se zařazením nové akce „Malířské práce“ ve výši 95.000 Kč,

     - se zařazením nové akce „Oprava potrubí“ ve výši 11.435 Kč,

     - se zařazením nové akce „Oprava vrátníku“ v rozpočtu 12.399 Kč,

     - se zvýšením rozpočtu akce „Kamerový systém školy“ z původních 50.000 Kč 
na 59.768 Kč

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2016,

a  u k l á d á

Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu 
a zaměstnanosti, zajistit seznámení se schválenými finančními dokumenty ředitele 
příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Termín: 31. 12. 2016


