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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.02.2018

Pořadí jednání č. 25
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 36/18 -   úprava kapitoly 926 09 – Dotační 
fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti 
podpory Dotačního fondu Libereckého kraje č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 –
Podpora osob se zdravotním postižením

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1) se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 36/18, kterým se snižuje 
nerozepsaná rezerva ve výdajích kapitoly 926 09 - Dotační fond Libereckého 
kraje, odbor zdravotnictví, program č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením 
v úhrnné výši 338.194 Kč a současně se zavádí nové specifické ukazatele ve 
výdajích v kapitoly 926 09 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, 
program č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením v celkové výši 338.194 Kč, 
bez dopadu na celkový objem kapitoly,

2) s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu 
Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, program č. 9.3 Podpora osob 
se zdravotním postižením vyhlášený v roce 2017, níže uvedeným příjemcům na 
projekt a do výše:

Příjemce / Bydliště 
/ dat. narození

Projekt

Výše 
dotace 
v Kč / 
v %

Závazné 
parametry 
projektu

Účel projektu
Začátek / 

Konec 
projektu

'''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' '' 
'''''''' '''''''''''' '''''''''''''''' 
'''''''' '''''''' '''''''''''''''' '' 
'''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''

Elektrický 
vozík 
Quickegroove 
jive

33.982 
/ 14,58

nákup 
elektrického 
vozíku / ks / 
1

Elekrický vozík za 
účelem kompenzace 
zdravotního omezení 
DMO spastická 
kvadruparéza

30.9.2017 / 
31.12.2017

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '' 
'''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' 
'''''''' ''''''' '''''''''''''''' ''' '' 
''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''

Elektrický 
vozík 

21.000 
/ 70,00

Elektrický 
vozík / ks / 
1

Pořízení elektrického 
vozíku pro zajištění 
osobní mobility.

30.9.2017 / 
30.9.2018

'''''''''''''''' '''''''' '' 
''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' 
''''''' '''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' 
'' ''''''''' ''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''

Mechanický, 
polohovací 
vozík HOP 2 
Max

42.000 
/ 70,00

Vozík HOP 
2 Max 
polohovací / 
ks / 1

Pořízení druhého 
mechanického 
polohovacího vozíku 
HOP 2 Max pro 
duplicitu - domácí 
péče a péče v 
týdenním stacionáři.

30.9.2017 / 
30.9.2018

''''''''''''''' '''''''''''''''''' '' 
''''''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''' '''''''' ''''''' 
''''''''''''''''''' '' '''''''' '''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''

Therasuit 
oblek

49.593 
/ 70,00

Therasuit 
oblek / ks / 
1 

Pořízení zdravotní 
pomůcky Therasuit 
oblek pro podporu 
psychomotorického 
vývoje.

30.9.2017 / 
30.9.2018

''''''''''''' '''''''''' '' 
''''''''''''''''''''''' '''''''''' 
'''''''''' ''''''' ''''''''''''''''' '''''' 
'' '''''''' '''''''''''' 
'''''''''''''''''''''

Quickie 
Attitude -
přídavný 
pohybový 
pohon

70.000 
/ 60,69

Quickie 
Attitude -
přídavný 
pohybový
pohon / ks / 

Pořízení přídavného 
pohybového pohonu 
- zdravotní pomůcky 
nehrazené ze 
zdravotního 

30.9.2017 / 
30.9.2018
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1 pojištění.
''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '' 
'''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' 
''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''' 
'''''''' '''''''''''' '' ''''''''' 
''''''''''' '''''''''''''''''''''''

Pomůcka pro 
přesun a 
pojízdný 
stolek pro 
vozíčkáře

10.950 
/ 69,83

Kompenzan
ční 
pomůcky / 
ks  / 2

Kompenzační 
pomůcky 
specifikované v 
projektu jsou určeny 
pro zkvalitnění 
života a pohybu 
žadatelky (točna pro 
přesun, pojízdný 
stolek). Účelem 
projektu je 
dofinancování 
kompenzačních 
pomůcek, které 
nejsou hrazeny z 
veřejného 
zdravotního 
pojištění. 

1.1.2018 / 
31.5.2018

''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '' 
''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' 
'''''''' '''''''''''''''''' '' ''''''''' 
''''''''' ''''''''''''''''''''''''

Pořízení 
terapeutickýc
h a 
rehabilitačníc
h pomůcek

52.773 
/ 38,83

Rehabilitac
ni zidle X-
panda  / ks / 
1, Oblecek 
theratogs  / 
ks / 1, Panat 
- vzduchove 
dlahy na 
paze  / ks  / 
1, Balancni 
podlozka 
"Bosu"  / ks 
/ 1

Zajištění souboru 
terapeutických a 
rehabilitačních 
pomůcek 

30.9.2017 / 
30.9.2018

''''''''''''' '''''''' '' 
''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' 
'''''''''' '''''''' ''''''' 
''''''''''''''''''''' '' ''''''''' 
'''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''

Motomed 
VIVA 2

57.896 
/ 70,00

Motomed / 
ks / 1

Pořízení zdravotní 
pomůcky nehrazené 
ze zdravotního 
pojištění - Motomed

30.9.2017 / 
30.9.2018

3) s neposkytnutím dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví 
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním 
postižením z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad, níže 
uvedenému příjemci na projekt:

Příjemce / Bydliště / 
dat. narození

Požadova
ná částka 
dotace (v 
Kč/ v %)

Název 
projekt

u
Odůvodnění admin. nesouladu

'''''''''''''''''' ''''''''' '' 
'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' 
'''''''' ''''''''''''''''''' ''' '' ''''''''' 
'''''''''' '''''''''''''''''''

39.130 Kč 
/ 70 %

Elektric
ký skútr

Žádost o dotaci nebyla podána na řádném 
formuláři žádosti o dotaci - byly doručeny pouze 
povinné přílohy žádosti, nikoli žádost vlastní. 
Žádost byla podána po uplynutí termínu pro 
podání žádosti stanoveném ve Vyhlášení 
programu.
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4) se smlouvami o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast 
podpory zdravotnictví, program č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením:

     a) na projekt „Elektrický vozík Quickegroove jive“ č. OLP/44/2018 mezi Libereckým 
krajem a příjemcem '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''' '''''''''
''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''''''''''' ,

     b) na projekt „Elektrický vozík“ č. OLP/45/2018 mezi Libereckým krajem a 
příjemcem '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''', ''''''''' '''''''' ''''''''''''''''' ''',

     c) na projekt „Mechanický, polohovací vozík HOP 2 Max“ č. OLP/46/2018 mezi 
Libereckým krajem a příjemcem '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' 
'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''' '''''''''''' ''''''''' ,

     d) na projekt „Therasuit oblek“ č. OLP/47/2018 mezi Libereckým krajem a příjemcem 
'''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''', 
''''''''''''''''

     e) na projekt „Quickie Attitude - přídavný pohybový pohon“ č. OLP/48/2018 mezi 
Libereckým krajem a příjemcem '''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''' '''''''''''''''''' ''''' ,

     f) na projekt „Pomůcka pro přesun a pojízdný stolek pro vozíčkáře“ č. OLP/49/2018  
mezi Libereckým krajem a příjemcem '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''' ,

     g) na projekt „Pořízení terapeutických a rehabilitačních pomůcek“ č. OLP/50/2018 
mezi Libereckým krajem a příjemcem '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''  '''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''', 
'''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''' ,

     h) na projekt „Motomed VIVA 2“ č. OLP/51/2018 mezi Libereckým krajem a 
příjemcem ''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' 
'''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''

a  u k l á d á

1) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit 
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 36/18 a 
smlouvy ke schválení, a poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.

Termín: 27. 02. 2018

2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku 
hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního 
fondu Libereckého kraje oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 Podpora 
osob se zdravotním postižením po jejich schválení a po rozhodnutí o poskytnutí dotací 
Zastupitelstvem Libereckého kraje, k podpisu.

Termín: 30. 04. 2018


