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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.02.2018 

 
Pořadí jednání č. 14 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/18 – Snížení výdajů kapitoly 912 05 – 

účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v 

kapitole 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a 

poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu 

sociálních věcí 

 

Rada kraje po projednání 

r o z h o d u j e  

1.  o poskytnutí mimořádného účelového investičního/neinvestičního příspěvku z kapitoly 

912 05 – účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí v celkové 

výši 4.030.000,00 Kč těmto příspěvkovým organizacím: 

      a) Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, 460 

10 Liberec 3, IČO: 71220054, akce č. 05500181517 „Rekonstrukce terasy a 

propojení na další vstup“ v celkové výši 350.000,00 Kč, 

      b) Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré 

Město, IČO: 70932522, akce č. 05500191501 „Instalace stropního zvedacího 

systému a bezbariérový vstup včetně podřezávky“ v celkové výši 2.200.000,00 Kč, 

      c) Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1, 471 52 

Sloup v Čechách, IČO: 48282928, akce č. 05500201509 „Vznik senior parku“ v 

celkové výši 300.000,00 Kč, 

      d) Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré 

Město, IČO: 70932522, akce č. 05500221501 „Instalace stropního zvedacího 

systému“ v celkové výši 300.000,00 Kč, 

      e) Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, 460 

10 Liberec 3, IČO: 71220054, akce č. 05500261517 „Stavba altánu s ohništěm“ v 

celkové výši 500.000,00 Kč, 

      f) Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, Liberecká 451, 463 42 

Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 71220097, akce č. 05500231521 „Výměna oken“ v 

celkové výši 180.000,00 Kč, 

      g) Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, 460 

10 Liberec 3, IČO: 71220054, akce č. 05500171517 „Rekonstrukce chodníku a 

pergoly“ v celkové výši 200.000,00 Kč, 

2.  o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového příspěvku u akcí a) 

až e) formou zálohové platby ve výši 50% do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí 

zřizovatelem, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti 

příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového 

příspěvku dle přílohy 2, nejpozději však do 10. 12. 2018. Finanční prostředky na akce f) 

a g) budou zaslány na bankovní účet příslušné organizaci až po ukončení činnosti, ve 

výši skutečně vynaložených výdajů, maximálně však do výše uvedené v rozhodnutí Rady 

kraje, 

3.  o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi do 10. 12. 

2018, 

4.  o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce 
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mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 17. 

12. 2018 

s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu – rozpočtové opatření č. 41/18, kterým se upravuje výdajová část 

rozpočtu Libereckého kraje následovně: 

1.  snižuje se kapitola 912 05 – účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odboru 

sociálních věcí, v celkové výši 4.820.000,00 Kč v tom: 

      a) akce číslo 05500161512 – Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková 

organizace – výměna výtahů za odpovídající normám v celkové výši 4.200.000,00 

Kč, 

      b) akce číslo 05500241521 – Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace – 

zateplení objektu v celkové výši 620.000,00 Kč, 

2.  navyšuje se kapitola 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého 

majetku, v celkové výši 4.820.000,00 Kč zavedením následujících ukazatelů: 

      a) akce číslo 05500161512 – Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková 

organizace – výměna výtahů za odpovídající normám v celkové výši 4.200.000,00 

Kč, 

      b) akce číslo 05500241521 – Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace – 

zateplení objektu v celkové výši 620.000,00 Kč, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí: 

1.  předložit Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 41/18 k projednání Zastupitelstvu 

Libereckého kraje, 

Termín: 27. 02. 2018 

2.  zaslat výpis tohoto usnesení, včetně požadovaných příloh ředitelům výše zmíněných 

příspěvkových organizací, po schválení změny rozpočtového opatření č. 41/18 

Zastupitelstvem Libereckého kraje. 

Termín: 30. 03. 2018 


