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4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.03.2017

Pořadí jednání č. 51
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/17 úprava kapitoly 917 04 – transfery 
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací 
Základní škole praktické a Základní škole speciální, Jablonné v Podještědí, 
příspěvková organizace a Základní škole Turnov, Zborovská 519, příspěvková 
organizace

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

a) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č 68//17, kterým se upravuje kapitola 
917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 
140.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly:

     1. snížení specifického ukazatele akce číslo 04800880000 - Systémová podpora 
vzdělávání žáků ve speciálních základních školách o částku 140.000 Kč,

     2. zavádí nový specifický ukazatel akce číslo 04804872329 - Základní škola praktická 
a Základní škola speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková  organizace -
„Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu 
Základní škola speciální“ ve výši 65.000 Kč,

     3. zavádí nový specifický ukazatel akce číslo 04804885492 - Základní škola Turnov, 
Zborovská 519, příspěvková organizace - „Systémová podpora vzdělávání žáků 
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální“ ve výši 75.000 Kč,

b) s poskytnutím účelových neinvestičních dotací na rok 2017 v celkové výši 140.000 Kč 
pro:

     1. Základní školu praktickou a Základní školu speciální, Jablonné v Podještědí, 
příspěvkovou organizaci, IČ: 71294171, se sídlem Komenského 453, 
471 25 Jablonné v Podještědí na akci číslo 04804872329 „Systémová podpora 
vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální“ 
do výše 65.000 Kč,

     2. Základní školu Turnov, Zborovská 519, příspěvkovou organizaci, IČ: 71294180, 
se sídlem Zborovská 519, 511 01 Turnov na akci číslo 04804885492 „Systémová 
podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola 
speciální“ do výše 75.000 Kč,

c) se zněním:

     1. Smlouvy č. OLP/650/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 
kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou praktickou a Základní školou 
speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvkovou organizací, IČ: 71294171, se sídlem 
Komenského 453, 471 25 Jablonné v Podještědí,

     2. Smlouvy č. OLP/649/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 
kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou Turnov, Zborovská 519, 
příspěvkovou organizaci, IČ: 71294180, se sídlem Zborovská 519, 511 01 Turnov,

a  u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/17, rozhodnutí 
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o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a smlouvy č. OLP/649/2017 a č. OLP/650/2017 
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Termín: 28. 03. 2017


