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4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.03.2017 

 
Pořadí jednání č. 18 

Revokace části usnesení č. 15/17/RK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/17 – 

financování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – 

MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05- transfery) 

 

Rada kraje po projednání 

r u š í  

část usnesení č. 15/17/RK ze dne 10. 1. 2017 v části „souhlasí“ v bodě 2), kterým Rada 

Libereckého kraje souhlasila s poskytnutím neinvestiční dotace, z rozpočtu kraje z prostředků 

kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených 

do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2017, v objemu 1.392.000,- Kč 

příjemci: 

 

Název IČ Sídlo 
Registrační 
číslo služby 

Druh služby 
Kofinancování 

sociálních služeb 
2017 

Foreigners z.s. 28558073 
Moskevská 27/14, Liberec IV-
Perštýn, 460 01 Liberec 1 

5635924 sociální rehabilitace 649 000 Kč 

Foreigners z.s. 28558073 
Moskevská 27/14, Liberec IV-

Perštýn, 460 01 Liberec 1 
8874865 

odborné sociální 

poradenství 
743 000 Kč 

Počet služeb 2 Celkem  1 392 000 Kč 

a to na základě podání žádosti příjemce dotace o zrušení registrace sociálních služeb ze dne 23. 1. 
2017, na které byla dotace určena, 

 

s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 79/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly 

917 05 Transfery, odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z 

prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, v celkové výši 1.392.000,- Kč, bez 

dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje: 

      1) snížení specifického ukazatele č.a. 05700470000 – Foreigners z. s. ve výši 

1.392.000,- Kč, 

      2) a navýšení nespecifikovaných rezerv č.a. 05700960000 – Financování sociálních 

služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 1.392.000,- Kč 

a  u k l á d á  

      1) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, 

předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh revokace části usnesení č. 

17/17/ZK, kterým Zastupitelstvo kraje dne 31. 1. 2017 rozhodlo o poskytnutí dotace 

subjektu Foreigners z. s., IČO 28558073, se sídlem Moskevská 27/14, Liberec IV – 

Perštýn, 460 01 Liberec 1, z důvodu navrhovaného zrušení části rozhodnutí o 

poskytnutí dotace tomuto subjektu, k projednání a rozhodnutí, 

Termín: 28. 03. 2017 

      2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, 

předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 

79/17 k projednání a schválení. 

Termín: 28. 03. 2017 


