5. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.03.2018
Pořadí jednání č. 22
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 78/18 – úprava kapitol 912 04 - účelové
příspěvky PO, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu a 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku
a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku včetně podmínek stanovených
zřizovatelem Střední zdravotnické škole, Turnov, 28. října 1390, příspěvková
organizace na „Změnu zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže“, Střední škole
strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
na „Změnu vytápění objektu strojních dílen v Řepné ulici, Liberec“ a Střední
průmyslové škole, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace na „COV LK
strojírenství a informatiky – SPŠ Česká Lípa, p.o. – demontáž a uskladnění stávající
technologie, zpětná montáž technologie“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 78/18, kterým se:
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 04 – kapitálové výdaje
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 5.800.000 Kč, z toho:
a)

2.

3.

číslo akce: 0491831430 – Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace – Změna zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže
o částku 3.000.000 Kč,
b) číslo akce: 0491851433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Změna vytápění objektu strojních dílen
v Řepné ulici, Liberec o částku 2.800.000 Kč,
snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 923 14 – Spolufinancování
EU odboru investic a správy nemovitého majetku, číslo akce 04620141418 o částku
2.348.752 Kč,
navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové příspěvky
PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 8.148.752 Kč,
z toho:
a) číslo akce: 04501251430 – Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace – Změna zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže
o částku 3.000.000 Kč,
b)

c)

číslo akce: 04501261433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Změna vytápění objektu strojních dílen
v Řepné ulici, Liberec o částku 2.800.000 Kč,
číslo akce: 04501271418 - Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace - COV LK strojírenství a informatiky – SPŠ Česká Lípa,
p.o. – Demontáž a uskladnění stávající technologie, zpětná montáž technologie
o částku 2.348.752 Kč,

rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 8.148.752 Kč těmto
příspěvkovým organizacím:
GINUSN02

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

1 / 2

a)

b)

do výše 3.000.000 Kč Střední zdravotnické škole, Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace, IČO: 00581071, na výdaje spojené s realizací investiční
akce č. 04501251430 „Změna zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže“,
do výše 2.800.000 Kč Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, IČO: 00526517, na výdaje spojené
s realizací investiční akce č. 04501261433 „Změna vytápění objektu strojních dílen
v Řepné ulici, Liberec“,

c)

2.

do výše 2.348.752 Kč Střední průmyslové škole, Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace, IČO: 48283142, na výdaje spojené s realizací neinvestiční
akce č. 04501271418 „COV LK strojírenství a informatiky – SPŠ Česká Lípa, p. o.
– Demontáž a uskladnění stávající technologie, zpětná montáž technologie“,
o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového příspěvku
nad 200.000 Kč formou zálohové platby ve výši 50% (v celkové výši 4.074.376 Kč):
a) tj. ve výši 1.500.000 Kč Střední zdravotnické škole, Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace,
b)
c)

tj. ve výši 1.400.000 Kč Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace,
tj. ve výši 1.174.376 Kč Střední průmyslové škole, Česká Lípa, Havlíčkova 426,
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 č. 2, nejpozději však do 10. 12. 2018,
3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi
do 31. 12. 2018,
4. o předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu
do 14. 1. 2019,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 78/18 Zastupitelstvem
Libereckého kraje,
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti:
a) předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 78/18 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje
b)

Termín: 27. 03. 2018
zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh ředitelům výše
zmíněných příspěvkových organizací, po schválení změny rozpočtu - rozpočtového
opatření č. 78/18 Zastupitelstvem Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2018

GINUSN02

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

2 / 2

