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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.02.2017

Pořadí jednání č. 53
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/17 -  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. 40/17, 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 147.181 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 147.181 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 2016, níže uvedeným 
příjemcům na projekt a do výše:

Příjemce,  
Adresa,
dat. nar.

Projekt

Výše 
dotac
e 
v Kč / 
%

Závazné 
parametry 
projektu

Účel projektu
Zač./Konec 
projektu

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

Elektrická 
tříkolka

28000 
/ 
70,00

Elektrická 
tříkolka / 
ks  / 1 

Zvýšení osobní mobility 
pro zajištění osobních 
potřeb prostřednictvím 
elektrické tříkolky

1.1.2017 / 
30.9.2017

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

Elektrokolo 
s 
přídavnými 
balančními 
kolečky

15523 
/ 
70,00

Elektrokol
o s 
balančními 
kolečky / 
ks / 1 

Zajištění možnosti 
samostatného pohybu 
venku a posílení 
potřebných svalů 
prostřednictvím 
elektrokola s balančními 
kolečky

1.3.2017 / 
30.9.2017

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

Baterie do 
el. vozíku 
EIV C 350

10695 
/ 
70,00

Baterie do 
el. vozíku / 
ks / 2 

Výměna baterií v 
elektrickém vozíku -
zajištění osobní mobility

1.10.2016 / 
30.1.2017

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

Pořízení 
mechanické
ho vozíku

22963 
/ 
21,61

Mechanick
ý vozík / ks 
/ 1 

Zajištění mechanického 
vozíku - ze zdravotních 
důvodů

1.10.2016 / 
30.11.2016

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

Schodolez
70000 
/ 
54,35

Schodolez 
/ ks / 1 

Pořízení schodolezu pro 
zajistění osobního pohybu 
v rámci objektu k bydlení

1.10.2016 / 
30.9.2017
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'''''''''''''''''' '''''''' 
''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''' 
''''''''''''''''''''''

3) se zmocněním MUDr. Přemysla Sobotky, náměstka hejtmana, řízení rezortu 
zdravotnictví k podpisu smluv o poskytnutí účelové dotace a případných dodatků těchto 
smluv u dotací poskytnutých v rámci rezortu zdravotnictví uzavřených mezi Libereckým 
krajem a příjemci dotací,

4) se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti 
podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením

a  u k l á d á

1) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit 
Zastupitelstvu kraje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/17 a vzor smlouvy ke 
schválení, a poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.

Termín: 28. 02. 2017

2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu,

     a) předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu plnou moc pro MUDr. Přemysla 
Sobotku, náměstka hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví.

Termín: 28. 02. 2017

     b) 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 schválení jejich vzoru a po rozhodnutí o poskytnutí 
dotací Zastupitelstvem kraje, k podpisu.

Termín: 30. 04. 2017


