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7. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 18.04.2017

Pořadí jednání č. 27
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 128/17  – úprava kapitol 920 04 – kapitálové 
výdaje a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
a poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku včetně podmínek 
stanovených zřizovatelem pro Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou, Železný 
Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace na zhotovení projektové 
dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností na rekonstrukci části objektu 
domova mládeže

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 128/17, kterým se:

1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 04 – kapitálové výdaje 
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 2.000.000 Kč, číslo akce: 
0491811427 – Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod – rekonstrukce části 
domova mládeže,

2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové příspěvky 
PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 2.000.000 Kč, číslo akce: 
04500871427 – Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod, Smetanovo zátiší 
470, příspěvková organizace – zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrských 
činností na rekonstrukci části objektu domova mládeže,

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do výše 2.000.000 Kč Střední 
uměleckoprůmyslové škole, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková 
organizace, IČ: 60252766, na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04500871427 
„Zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrských činností na rekonstrukci části 
objektu domova mládeže“,

2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku na realizaci 
investiční akce formou zálohové platby ve výši 50%, tj. do výše 1.000.000 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 č. 2, nejpozději však do 10. 12. 2018,

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

4. o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 15. 1. 2019,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 128/17 
Zastupitelstvem Libereckého kraje

a  u k l á d á

Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu 
a zaměstnanosti předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 128/17 k projednání 
Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Termín: 30. 05. 2017


