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7. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 18.04.2017 

 
Pořadí jednání č. 91 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – 

Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové 

příspěvky PO, odbor sociálních věcí a poskytnutí mimořádného příspěvku spojeného s 

realizací projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum 

intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje p.o.“ 

 

Rada kraje po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 118/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 

923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP 

celkem o částku 300.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 912 05 – Účelové 

příspěvky PO, odbor sociálních věcí celkem o částku 300.000,- Kč, kde se zavádí nový dílčí 

ukazatel: číslo akce 05500131502: CIPSLK - TDI, BOZP k projektu "Snížení energetické 

náročnosti budovy ve Dvorské 445", 

r o z h o d u j e  

1.  o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 05 - 

Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí do výše 300.000,- Kč Centru intervenčních 

a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 

463 11  Liberec 30, IČ: 70868476, na výdaje spojené s realizací akce č. 05500131502: 

CIPSLK - TDI, BOZP k projektu "Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 

445", a to za podmínky, že zastupitelsvo kraje schválí změnu rozpočtu - rozpočtové 

opatření č. 118/17, 

2.  o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku 

formou zálohové platby ve výši 50 %,  tj. do výše 150.000,- Kč Centru intervenčních a 

psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 

463 11  Liberec 30, IČ: 70868476, do 70 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 investičního 

příspěvku dle přílohy č. 2, nejpozději však do 1. 12. 2017, a to vše za podmínky, že 

zastupitelstvo kraje schválí změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 118/17, 

3.  o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 1. 12. 2017, 

4.  o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce 

mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 10. 12. 2017 

a  u k l á d á  

1.  Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a 

regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit Změnu 

rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/17 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje, 

Termín: 25. 04. 2017 

2.  Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, 

      a) zaslat výpis tohoto usnesení, včetně požadovaných příloh řediteli výše zmíněné 

příspěvkové organizace, po schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 

118/17 zastupitelstvem kraje 

Termín: 10. 06. 2017 
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      b) zajistit další postup související s poskytnutím mimořádného investičního příspěvku 

a jeho vyúčtování za předpokladu, že zastupitelsvo kraje schválí změnu rozpočtu - 

rozpočtové opatření č. 118/17. 

Termín: 31. 12. 2017 


