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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.05.2017

Pořadí jednání č. 36
Rozpočtové opatření č. 136/17 - úprava kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU, odbor 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 
2, dodatky č. 1 ke smlouvám o partnerství

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření č. 136/17, kterým se:

     a) navyšuje zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje – navýšení nedaňových příjmů 
o částku  221.000 Kč z titulu vrácené nedočerpané dotace zaslané prostřednictvím 
zřizovatele Město Dubá, Základní školou Dubá - příspěvková organizace na účet 
Libereckého kraje,

     b) navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje – kapitola 923 04 –
spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši  
221.000 Kč na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2,

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci 
projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2“ mezi Libereckým krajem 
a následujícími příspěvkovými organizacemi podle vzoru dodatku schváleného 
usnesením č. 1598/16/RK ze dne 20. 9. 2016, kterým se mění finanční podíl partnera 
takto:

Organizace:

Finanční podíl

Původní
podíl v Kč

Navýšení v Kč

Nový podíl 
celkem v KčFEAD v 

Kč (85 %)
ČR v Kč
(15%)

Celkem 
navýšení v 
KČ

Základní škola 
Lidická, Hrádek nad 
Nisou, Školní 325, 
okres Liberec, 
příspěvková
organizace

51.240,00 34.000,00   6.000,00 40.000,00   91.240,00

Mateřská škola, Nové
Město pod Smrkem, 
okres Liberec, 
příspěvková
organizace

99.445,50 10.200,00   1.800,00 12.000,00 111.445,50

Základní škola 
Jablonec nad Nisou, 
Pasířská 72, 
příspěvková
organizace

23.310,00 12.750,00   2.250,00 15.000,00   38.310,00

Základní škola a 
mateřská škola, Stráž
pod Ralskem, 

46.746,00 51.000,00   9.000,00 60.000,00 106.746,00
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příspěvková
organizace
Základní škola Nové
Město pod Smrkem, 
příspěvková
organizace

64.050,00 76.500,00 13.500,00 90.000,00 154.050,00

Základní škola a 
Mateřská škola 
Benešov u Semil, 
příspěvková
organizace

  9.240,00   3.400,00      600,00    4.000,00   13.240,00

Celkem 294.031,50 187.850,00 33.150,00 221.000,00 515.031,50

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. 136/17 jako písemnou informaci 
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,

Termín: 30. 05. 2017

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatků ke smlouvám 
o partnerství s finančním příspěvkem Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu 
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k podpisu.

Termín: 30. 06. 2017


