5. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.03.2018
Pořadí jednání č. 106
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/18 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti
a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
finančních darů medailistům reprezentujících Liberecký kraj na Hrách VIII. zimní
olympiády dětí a mládeže ČR 2018
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 87/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly
914 04 – Působnosti a kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 36.600 Kč následovně:
1. snížení výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – dílčí ukazatel, číslo akce 0486990000 – Hry
olympiád dětí a mládeže o částku 36.600 Kč,
2.

navýšení výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a zavedení nového specifického ukazatele, číslo
akce 04806240000 – Finanční dary medailistům z Her VIII. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR 2018 o částku 36.600 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí finančních darů z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, číslo akce 04806240000 – Finanční dary medailistům
z Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018, za podmínky schválení změny rozpočtu
– rozpočtového opatření č. 87/18 Zastupitelstvem Libereckého kraje, níže uvedeným
obdarovaným do celkové výše 36.600 Kč:
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schvaluje
vzor darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem jako dárcem a výše
uvedenými obdarovanými,
souhlasí
se zmocněním Petra Tulpy, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, k podpisu darovacích smluv,
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 87/18
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 27. 03. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit za podmínky schválení změny
rozpočtu – rozpočtového opatření č. 87/18 Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovacích smluv uzavřených na základě schváleného vzoru mezi Libereckým krajem
a příjemci daru k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 06. 2018
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