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6. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.04.2017

Pořadí jednání č. 120
Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o neposkytnutí účelové individuální neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč spolku Hašle, se 
sídlem ulice Kosmonautů 546/17, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ 01937235 z důvodu 
nesplnění podmínky pro žadatele z dotačního titulu na podporu registrovaných sociálních 
služeb z oblasti podpory „Sociální služby“;

s o u h l a s í

     1) s neposkytnutím účelové individuální neinvestiční dotace ve výši 256.744 Kč 
spolku Hašle, se sídlem ulice Kosmonautů 546/17, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ 
01937235 na projekt „Adámek“ z důvodu, že pro tuto oblast podpory nejsou ve 
schváleném rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2017 alokovány finanční prostředky

     2) s neposkytnutím účelové individuální neinvestiční dotace ve výši 265.000 Kč 
organizaci CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., 
se sídlem Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, IČ 26593980 na 
projekt Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s 
dětmi v Libereckém kraji“ z důvodu, že pro tuto oblast podpory nejsou ve 
schváleném rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2017 alokovány finanční prostředky

a  u k l á d á

     1) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit 
žádost o poskytnutí dotace ve výši 256.744 Kč spolku Hašle, IČ 01937235 na 
projekt „Adámek“ a žádost o poskytnutí o dotace  265.000 Kč organizace 
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., IČ 
26593980 na projekt Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým 
rodinám s dětmi v Libereckém kraji“ Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.

Termín: 25. 04. 2017

     2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, 
informovat spolek Hašle, IČ 019367235 o neposkytnutí dotace na sociální služby z 
důvodu nesplnění podmínky pro žadatele.

Termín: 30. 04. 2017


