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6. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.04.2017

Pořadí jednání č. 29
Rozpočtové opatření č. 107/17  – úprava kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových 
příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu a Střední odborné 
škole, Jilemnice, Tkalcovská 470, příspěvková organizace

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 107/17, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové 
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 4.000.000 Kč 
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:

1. snižuje dílčí ukazatel: akce číslo 04500481410 Gymnázium a Střední odborná škola, 
Jilemnice – dokončení rekonstrukce areálu školy do výše 4.000.000 Kč,

2. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04500771410 – Gymnázium a Střední odborná 
škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace -  Oprava části fasády 
do dvora vč. souvisejících inženýrských činností do výše 1.490.000 Kč,

3. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04500781410 – Gymnázium a Střední odborná 
škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace -  Úprava ploch dvora včetně 
odstranění přístřešků do výše 1.700.000 Kč,

4. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04500791410 – Gymnázium a Střední odborná 
škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace -  Stavební úpravy prostor 
pro 2 nové učebny a 2 kabinety do výše 650.000 Kč,

5. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04500801410 – Gymnázium a Střední odborná 
škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace -  Pořízení bezpečnostních 
dveří – hlavní vstup a únikové cesty do výše 160.000 Kč,

r o z h o d u j e

A) o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do výše 1.490.000 Kč Gymnáziu 
a Střední odborné škole, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, 
IČ: 00856037, na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce č. 04500771410 „ Oprava 
části fasády do dvora vč. souvisejících inženýrských činností“,

     1. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku 
na realizaci neinvestiční akce formou zálohové platby ve výši 10%, tj. do výše 
149.000 Kč 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 
2, nejpozději však do 10. 12. 2017,

     2. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2017,

     3. o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 12. 1. 2018,

B) o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do výše 1.700.000 Kč Gymnáziu 
a Střední odborné škole, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, 
IČ: 00856037, na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce č. 04500781410 „Úprava 
ploch dvora včetně odstranění přístřešků“,
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     1. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku 
na realizaci neinvestiční akce formou zálohové platby ve výši 10%, tj. do výše 
170.000 Kč 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 
2, nejpozději však do 10. 12. 2017,

     2. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2017,

     3. o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 12. 1. 2018,

C) o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do výše 650.000 Kč Gymnáziu a Střední 
odborné škole, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, IČ: 00856037, 
na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04500791410 „Stavební úpravy prostor 
pro 2 nové učebny a 2 kabinety“,

     1. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku 
na realizaci investiční akce formou zálohové platby ve výši 10%, tj. do výše 
65.000 Kč 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 2, 
nejpozději však do 10. 12. 2017,

     2. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2017,

     3. o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 12. 1. 2018,

D) o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do výše 160.000 Kč Gymnáziu a Střední 
odborné škole, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, IČ: 00856037, 
na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04500801410 „Pořízení bezpečnostních 
dveří – hlavní vstup a únikové cesty“,

     1. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku do výše 
160.000 Kč po realizaci investiční akce do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové 
organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku, 
dle přílohy č. 2, nejpozději však do 10. 12. 2017,

     2. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2017,

     3. o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 12. 1. 2018,

a  u k l á d á

1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 107/17 – úprava kapitoly 912 04 
- Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí 
mimořádných účelových příspěvků vybrané příspěvkové organizaci jako písemnou 
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,

Termín: 25. 04. 2017

2. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných 
příloh řediteli výše zmíněné příspěvkové organizace.

Termín: 31. 05. 2017


