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6. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 20.03.2018

Pořadí jednání č. 31
Rozpočtové opatření č. 101/18  – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových 
neinvestičních příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem vybraným 
příspěvkovým organizacím na akci Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec a Film 
Společně Libereckým krajem

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 101/18, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové 
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 143.820 Kč 
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:

1. snižuje dílčí ukazatel: akce číslo 04500050000 Podpora aktivit příspěvkových organizací 
o částku 143.820 Kč,

2. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04501281422 – Střední průmyslová škola textilní, 
Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace – Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy 
Liberec ve výši 4.200 Kč,

3. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04501291411 – Gymnázium a Střední odborná 
škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace – Spolupráce 
s Divadlem F. X. Šaldy Liberec ve výši 3.720 Kč,

4. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04501301425 – Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace – Spolupráce 
s Divadlem F. X. Šaldy Liberec do výše 18.900 Kč,

5. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04501311429 – Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace – Spolupráce 
s Divadlem F. X. Šaldy Liberec ve výši 4.200 Kč,

6. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04501321442 – Střední škola gastronomie 
a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace – Spolupráce s Divadlem 
F. X. Šaldy Liberec ve výši 2.800 Kč,

7. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04501331427 – Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – Spolupráce 
s Divadlem F. X. Šaldy Liberec do výše 20.000 Kč,

8. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04501341410 – Gymnázium a Střední odborná 
škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace – Film Společně Libereckým 
krajem do výše 90.000 Kč,

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 04 –
Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 
143.820 Kč těmto příspěvkovým organizacím:

     a) do výše 4.200 Kč Střední průmyslové škole textilní, Liberec, Tyršova 1, 
příspěvková organizace, IČO: 46747974, na výdaje spojené s realizací akce 
č. 04501281422 „Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec“,

     b) do výše 3.720 Kč Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, 
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Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, IČO: 46748075, na výdaje spojené 
s realizací akce č. 04501291411 „Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec“,

     c) do výše 18.900 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, 
Havlíčkova 57, příspěvková organizace, IČO: 62237039, na výdaje spojené 
s realizací akce č. 04501301425 „Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec“,

     d) do výše 4.200 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, 
Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, IČO: 00673731, na výdaje spojené 
s realizací akce č. 04501311429 „Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec“,

     e) do výše 2.800 Kč Střední škole gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, 
příspěvková organizace, IČO: 00555053, na výdaje spojené s realizací akce 
č. 04501321442 „Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec“,

    f) do výše 20.000 Kč, Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, 
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace IČO: 60252766, na výdaje spojené 
s realizací akce č. 04501331427 „Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec“,

     g) do výše 90.000 Kč Gymnáziu a Střední odborné škole, Jilemnice, Tkalcovská 460, 
příspěvková organizace IČO: 00856037, na výdaje spojené s realizací akce 
č. 04501341410 „Film Společně Libereckým krajem“,

2. o zaslání finančních prostředků výše uvedeným příjemcům mimořádného účelového 
neinvestičního příspěvku na realizaci akce „Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec“, 
do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,

3. o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového 
neinvestičního příspěvku na akci „Film Společně Libereckým krajem“, po realizaci 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. 2018,

4. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2018,

5. o předložení vyúčtování akcí formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 14. 1. 2019,

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. 101/18 – úprava kapitoly 912 04 
- Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí 
mimořádných účelových neinvestičních příspěvků vybraným příspěvkovým organizacím 
na akce „Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec“ a „Film Společně Libereckým 
krajem“ jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,

Termín: 24. 04. 2018

2. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných 
příloh ředitelům výše zmíněných příspěvkových organizací.

Termín: 31. 05. 2018


