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1./V ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE
29.11.2016

Pořadí jednání č. 25
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným 
příspěvkovým organizacím resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu 
a zaměstnanosti

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

1. o změně termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným 
příspěvkovým organizacím resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu 
a zaměstnanosti, a to takto:

     a) usnesením č. 1878/16/RK ze dne 15. 11. 2016 bylo rozhodnuto u Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, 
příspěvková organizace, IČ: 60252766, neinvestiční akce č. 00491561427 „Výměna 
otvorových výplní“ o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí 
do 16. 12. 2016, nově je termín ukončení realizace výdajů spojených s výše 
uvedenou akcí do 31. 12. 2016,

     b) usnesením č. 512/16/RK ze dne 5. 4. 2016 bylo rozhodnuto u Gymnázia a Střední 
odborné školy pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 
IČ: 46748075, neinvestiční akce č. 04500081411 „Výměna povrchu víceúčelového 
hřiště a pořízení mantinelového systému“ o termínu ukončení realizace výdajů 
spojených s akcí do 31. 10. 2016, nově je termín ukončení realizace výdajů 
spojených s výše uvedenou akcí do 16. 12. 2016,

     c) usnesením č. 511/16/RK ze dne 5. 4. 2016 bylo rozhodnuto u Střední zdravotnické 
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, příspěvková 
organizace, IČ: 00673731, investiční akce č. 04803261429 „Nákup učebních 
pomůcek pro obor Ošetřovatelství“ o termínu ukončení realizace výdajů spojených 
s akcí do 31. 10. 2016, nově je termín ukončení realizace výdajů spojených s výše 
uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

     d) usnesením č. 795/16/RK ze dne 3. 5. 2016 bylo rozhodnuto u Gymnázia, Frýdlant, 
Mládeže 884, příspěvková organizace, IČ: 46748067, investiční akce č. 0491721406 
„Výměna otvorových výplní (PD a inžen. činnost)“o termínu ukončení realizace 
výdajů spojených s akcí do 31. 10. 2016, nově je termín ukončení realizace výdajů 
spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

     e) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, 
příspěvková organizace, IČ: 62237039, investiční akce č. 04500251425 „Pořízení 
projektové dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání“ o termínu 
ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2016, nově je termín 
ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

     f) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Obchodní 
akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, 
příspěvková organizace, IČ: 75129507, investiční akce č. 04500261452 „Pořízení 
projektové dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání“ o termínu 
ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2016, nově je termín 
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ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

     g) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Střední průmyslové 
školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, IČ: 48283142, 
investiční akce č.. 04500271418 „Pořízení projektové dokumentace k projektu 
Centrum odborného vzdělávání“ o termínu ukončení realizace výdajů spojených 
s akcí do 30. 11. 2016, nově je termín ukončení realizace výdajů spojených s výše 
uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

     h) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Stření průmyslové 
školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec 1, Masarykova 3, 
příspěvková organizace, IČ: 46747991, investiční akce č. 04500281421 „Pořízení 
projektové dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání“ o termínu 
ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2016, nově je termín 
ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

     i) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Střední odborné 
školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková 
organizace, IČ: 14451018, investiční akce č. 04500291437 „Pořízení projektové 
dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání“ o termínu ukončení 
realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2016, nově je termín ukončení realizace 
výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

     j) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Střední školy 
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, 
IČ: 00140147, investiční akce č. 04500301440 „Pořízení projektové dokumentace 
k projektu Centrum odborného vzdělávání“ o termínu ukončení realizace výdajů 
spojených s akcí do 30. 11. 2016, nově je termín ukončení realizace výdajů 
spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

     k) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Integrované střední 
školy, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, 
IČ: 00087891, investiční akce č. 04500311436 „Pořízení projektové dokumentace 
k projektu Centrum odborného vzdělávání“ o termínu ukončení realizace výdajů 
spojených s akcí do 30. 11. 2016, nově je termín ukončení realizace výdajů 
spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

     l) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Střední školy 
hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, 
IČ: 00082554, investiční akce č. 04500321448 „Pořízení projektové dokumentace 
k projektu Centrum odborného vzdělávání“ o termínu ukončení realizace výdajů 
spojených s akcí do 30. 11. 2016, nově je termín ukončení realizace výdajů 
spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

     m) usnesením č. 1155/16/RK ze dne 28. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, 
příspěvková organizace, IČ: 60252766, investiční akce č. 04500351427 „Pořízení 
projektového záměru a projektové dokumentace k rekonstrukci domova mládeže“ 
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2016, nově je 
termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

     n) usnesením č. 1374/16/RK ze dne 16. 8. 2016 bylo rozhodnuto u Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, 
příspěvková organizace, IČ: 62237039, investiční akce č. 04500421425 „Inkubátor 
výtvarných talentů 160 – zpracování projektové dokumentace včetně souvisejících 
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inženýrských činností“ o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30.
11. 2016, nově je termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí 
do 31. 12. 2017,

     o) usnesením č. 1409/16/RK ze dne 16. 8. 2016 bylo rozhodnuto u Střední školy 
a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, IČ: 00671274, 
investiční akce č. 04500401432 - zpracování projektové dokumentace k projektu 
„Snížení energetické náročnosti budovy jídelny, dílen a tělocvičny" o termínu 
ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2016, nově je termín 
ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

     p) usnesením č. 1409/16/RK ze dne 16. 8. 2016 bylo rozhodnuto u Střední školy 
hospodářské a lesnické Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, 
IČ: 00082554, investiční akce č. 04500391448 - zpracování projektové 
dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy 
v ul. Zámecká" o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí 
do 10. 12. 2016, nově je termín ukončení realizace výdajů spojených s výše 
uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

     q) usnesením č. 1409/16/RK ze dne 16. 8. 2016 bylo rozhodnuto u Střední odborné 
školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková 
organizace, IČ: 14451018, investiční akce č. 04500411437 - zpracování projektové 
dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova" 
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2016, nově je 
termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2017,

2. o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného 
vyúčtování akce mimořádného příspěvku“ dle přílohy č. 1, takto:

     a) usnesením č. 1878/16/RK ze dne 15. 11. 2016 bylo rozhodnuto u Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, 
příspěvková organizace, IČ: 60252766, neinvestiční akce č. 00491561427 „Výměna 
otvorových výplní“ o předložení vyúčtování výše uvedené akce v termínu 
do 23. 12. 2016, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování stanoven 
do 13. 1. 2017,

    b) usnesením č. 512/16/RK ze dne 5. 4. 2016 bylo rozhodnuto u Gymnázia a Střední 
odborné školy pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 
IČ: 46748075, neinvestiční akce č. 04500081411 „Výměna povrchu víceúčelového 
hřiště a pořízení mantinelového systému“ o předložení vyúčtování výše uvedené 
akce v termínu do 10. 12. 2016, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování 
stanoven do 23. 12. 2016,

     c) usnesením č. 511/16/RK ze dne 5. 4. 2016 bylo rozhodnuto u o Střední zdravotnické 
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, příspěvková 
organizace, IČ: 00673731, investiční akce č. 04803261429 „Nákup učebních 
pomůcek pro obor Ošetřovatelství“ o předložení vyúčtování výše uvedené akce 
v termínu do 10. 12. 2016, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování 
stanoven do 12. 1. 2018,

     d) usnesením č. 795/16/RK ze dne 3. 5. 2016 bylo rozhodnuto u Gymnázia, Frýdlant, 
Mládeže 884, příspěvková organizace, IČ: 46748067, investiční akce č. 0491721406 
„Výměna otvorových výplní (PD a inžen. činnost)“ o předložení vyúčtování výše 
uvedené akce v termínu do 10. 12. 2016, nově je termín předložení závěrečného 
vyúčtování stanoven do 12. 1. 2018,
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     e) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, 
příspěvková organizace, IČ: 62237039, investiční akce č. 04500251425 „Pořízení 
projektové dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání “ o předložení 
vyúčtování výše uvedené akce v termínu do 10. 12. 2016, nově je termín předložení 
závěrečného vyúčtování stanoven do 12. 1. 2018,

     f) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Obchodní 
akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, 
příspěvková organizace, IČ: 75129507, investiční akce č. 04500261452 „Pořízení 
projektové dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání “ o předložení 
vyúčtování výše uvedené akce v termínu do 10. 12. 2016, nově je termín předložení 
závěrečného vyúčtování stanoven do 12. 1. 2018,

     g) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Střední průmyslové 
školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, IČ: 48283142, 
investiční akce č. 04500271418 „Pořízení projektové dokumentace k projektu 
Centrum odborného vzdělávání“ o předložení vyúčtování výše uvedené akce 
v termínu do 10. 12. 2016, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování 
stanoven do 12. 1. 2018,

     h) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Stření průmyslové 
školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec 1, Masarykova 3, 
příspěvková organizace, IČ: 46747991, investiční akce č. 04500281421 „Pořízení 
projektové dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání“ o předložení 
vyúčtování výše uvedené akce v termínu do 10. 12. 2016, nově je termín předložení 
závěrečného vyúčtování stanoven do 12. 1. 2018,

     i) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Střední odborné 
školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková 
organizace, IČ: 14451018, investiční akce č. 04500291437 „Pořízení projektové 
dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání“ o předložení vyúčtování 
výše uvedené akce v termínu do 10. 12. 2016, nově je termín předložení 
závěrečného vyúčtování stanoven do 12. 1. 2018,

     j) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Střední školy 
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, 
IČ: 00140147, investiční akce č. 04500301440 „Pořízení projektové dokumentace 
k projektu Centrum odborného vzdělávání“ o předložení vyúčtování výše uvedené 
akce v termínu do 10. 12. 2016, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování 
stanoven do 12. 1. 2018,

     k) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Integrované střední 
školy, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, 
IČ: 00087891, investiční akce č. 04500311436 „Pořízení projektové dokumentace 
k projektu Centrum odborného vzdělávání“ o předložení vyúčtování výše uvedené 
akce v termínu do 10. 12. 2016, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování 
stanoven do 12. 1. 2018,

     l) usnesením č. 1006/16/RK ze dne 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Střední školy 
hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, 
IČ: 00082554, investiční akce č. 04500321448 „Pořízení projektové dokumentace 
k projektu Centrum odborného vzdělávání“ o předložení vyúčtování výše uvedené 
akce v termínu do 10. 12. 2016, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování 
stanoven do 12. 1. 2018,
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     m) usnesením č. 1155/16/RK ze dne 28. 6. 2016 bylo rozhodnuto u Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, 
příspěvková organizace, IČ: 60252766, investiční akce č. 04500351427 „Pořízení 
projektového záměru a projektové dokumentace k rekonstrukci domova mládeže“ 
o předložení vyúčtování výše uvedené akce v termínu do 10. 12. 2016, nově je 
termín předložení závěrečného vyúčtování stanoven do 12. 1. 2018,

     n) usnesením č. 1374/16/RK ze dne 16. 8. 2016 bylo rozhodnuto u Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, 
příspěvková organizace, IČ: 62237039, investiční akce č. 04500421425 „Inkubátor 
výtvarných talentů 160 – zpracování projektové dokumentace včetně souvisejících 
inženýrských činností“ o předložení vyúčtování výše uvedené akce v termínu 
do 10. 12. 2016, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování stanoven 
do 12. 1. 2018,

     o) usnesením č. 1409/16/RK ze dne 16. 8. 2016 bylo rozhodnuto u Střední školy 
a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, IČ: 00671274,
investiční akce č. 04500401432 - zpracování projektové dokumentace k projektu 
„Snížení energetické náročnosti budovy jídelny, dílen a tělocvičny" o předložení 
vyúčtování výše uvedené akce v termínu do 15. 12. 2016, nově je termín předložení 
závěrečného vyúčtování stanoven do 12. 1. 2018,

     p) usnesením č. 1409/16/RK ze dne 16. 8. 2016 bylo rozhodnuto u Střední školy 
hospodářské a lesnické Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, 
IČ: 00082554, investiční akce č. 04500391448 - zpracování projektové 
dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy 
v ul. Zámecká" o předložení vyúčtování výše uvedené akce v termínu 
do 15. 12. 2016, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování stanoven 
do 12. 1. 2018,

     q) usnesením č. 1409/16/RK ze dne 16. 8. 2016 bylo rozhodnuto u Střední odborné 
školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková 
organizace, IČ: 14451018, investiční akce č. 04500411437 - zpracování projektové 
dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova" 
o předložení vyúčtování výše uvedené akce v termínu do 15. 12. 2016, nově je 
termín předložení závěrečného vyúčtování stanoven do 12. 1. 2018,

a  u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení ředitelům výše zmíněných příspěvkových 
organizací.

Termín: 31. 12. 2016


