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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.02.2018

Pořadí jednání č. 50
Rozpočtové opatření č. 48/18 – alokace použitelných zdrojů minulých období 
do rozpočtu kraje 2018 a úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU resortu školství, 
mládeže a zaměstnanosti – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji  2, dodatek 
č. 1 ke smlouvě o partnerství

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

I. rozpočtové opatření č. 48/18, kterým se:

     1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2018 prostřednictvím financování – změnou 
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 
3.011.052,90 Kč

     2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018 – kapitola 923 04 –
Spolufinancování EU resortu školství, mládeže a zaměstnanosti o částku 
3.011.052,90 Kč, z toho:

     a) na akci číslo 04600030000 – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2, 
na vratku nevyčerpané části poskytnuté zálohy neinvestiční dotace výši 
3.009.038,55 Kč (z toho podíl EU 2.556.683,53 Kč a podíl státního rozpočtu 
452.355,02 Kč)

     b) na akci číslo 04600032438 - MŠ Nové Město p. S., Mánesova 952, neinvestiční 
transfery obcím, jako doplatek na zajištění školního stravování dětem podpořených 
z projektu ve výši 2.014,35 Kč,

II. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem podle vzoru 
schváleného usnesením č. 1598/16/RK v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem 
v Libereckém kraji 2“ mezi Libereckým krajem a následující příspěvkovou organizací, 
kterým se mění finanční podíl příjemce a partnera takto:

Organizace:

Finanční podíl

Původní
podíl v Kč

Navýšení v Kč

Nový podíl 
celkem v KčFEAD v Kč

(85 %)
ČR v Kč
(15%)

Celkem 
navýšení v 
KČ

Mateřská škola, 
Nové Město pod 
Smrkem, okres 
Liberec, příspěvková
organizace

111.445,50 1.712,19   302,16 2.014,35 113.459,85

a  u k l á d á

1. Ing. Jitce Volfové statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 48/18 jako písemnou informaci 
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,

Termín: 27. 02. 2018
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2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku ke smlouvě 
o partnerství s finančním příspěvkem Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení 
rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k podpisu.

Termín: 31. 03. 2018


