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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.02.2017

Pořadí jednání č. 34
Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu 
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, v rámci kapitoly 912 04 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky 
příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu těmto 
příspěvkovým organizacím:

A) mimořádný účelový příspěvek nad 200.000 Kč v celkové výši 31.857.004,70 Kč

     a) do výše 13.657.004,70 Kč Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické 
a Vyšší odborné škole, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, 
IČ: 46747991 na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce č. 04500071421 
„Výměna otvorových výplní a oprava fasády vč. termoizolačního nátěru“,

     b) do výše 6.000.000 Kč Střední průmyslové škole, Česká Lípa, Havlíčkova 426, 
příspěvková organizace, IČ: 48283142 na výdaje spojené s realizací neinvestiční 
akce č. 04500101418 „Částečná oprava fasády hlavního objektu“,

     c) do výše 500.000 Kč Střední odborné škole, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková 
organizace, IČ: 46746862 na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce 
č. 04500451450 „Unifikace el. napětí“,

     d) do výše 450.000 Kč Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, IČ: 00526517 na výdaje spojené 
s realizací neinvestiční akce č. 04500461433 „Unifikace el. napětí“,

     e) do výše 11.000.000 Kč Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, IČ: 00526517 na výdaje spojené 
s realizací neinvestiční akce č. 04500471433 „Vybavení interiéru domova mládeže 
Truhlářská“,

     f) do výše 250.000 Kč Dětskému domovu, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková 
organizace, IČ: 49864360 na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce 
č. 04500591470 „Oprava střechy - pořízení PD vč. souvisejících inženýrských 
činností“,

B) mimořádný účelový příspěvek do 200.000 Kč v celkové výši 350.000 Kč

     a) do výše 50.000 Kč Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 
66, příspěvková organizace, IČ: 00140147 na výdaje spojené s realizací investiční 
akce č. 04500601440 „Rekonstrukce sociál. zařízení - tělocvična  Podhorská ul. –
pořízení PD vč. souvisejících inženýrských činností“,

     b) do výše 200.000 Kč Stření průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší 
odborné škole, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991 
na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce č. 04500611421 „Oprava střechy 
v hlavní budově Masarykova ul. Liberec – pořízení PD vč. souvisejících 
inženýrských činností“,
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     c) do výše 100.000 Kč Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, 
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, IČ: 46748075 na výdaje spojené 
s realizací neinvestiční akce č. 04500621411 „Výměna oken na objektu gymnázia -  
pořízení PD vč. souvisejících inženýrských činností“,

2. o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového příspěvku

A) u mimořádných účelových příspěvků nad 200.000 Kč formou zálohové platby ve výši 
50% (v celkové výši 15.928.503 Kč):

     a) tj. ve výši 6.828.503 Kč Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší 
odborné škole, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace,

     b) tj. ve výši 3.000.000 Kč Střední průmyslové škole, Česká Lípa, Havlíčkova 426, 
příspěvková organizace,

     c) tj. ve výši 250.000 Kč Střední odborné škole, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková 
organizace,

     d) tj. ve výši 225.000 Kč Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace,

     e) tj. ve výši 5.500.000 Kč Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace,

     f) tj. ve výši 125.000 Kč Dětskému domovu, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková 
organizace,

do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna 
do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 1, nejpozději však do 10. 12. 2017,

B) u mimořádných účelových příspěvků do 200.000 Kč po realizaci jednotlivých akcí 
(v celkové výši 350.000 Kč) do 30 dnů od obdržení žádosti příslušné příspěvkové 
organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku, dle 
přílohy č. 1, nejpozději však do 10. 12. 2017,

3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi 
do 31. 12. 2017,

4. o předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného vyúčtování akce 
mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, v termínu 
do 12. 1. 2018

a  u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh 
ředitelům výše zmíněných příspěvkových organizací.

Termín: 31. 03. 2017


