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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.05.2017

Pořadí jednání č. 39
Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu 
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v rámci kapitoly 912 04 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky 
příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu těmto 
příspěvkovým organizacím:

     A) mimořádný účelový příspěvek nad 200.000 Kč v celkové výši 9.300.000 Kč

     a) do výše 1.400.000 Kč Gymnáziu, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková 
organizace, IČ: 60252758 na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce 
č. 04500811403 „Výměna oken na objektu gymnázia, ul. U Balvanu“,

     b) do výše 320.000 Kč Střední škole a Mateřské škole, Liberec, Na Bojišti 15, 
příspěvková organizace, IČ: 00671274 na výdaje spojené s realizací investiční akce 
č. 04500821432 „Pořízení válcové zkušebny brzd“,

     c) do výše 6.080.000 Kč Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, 
Smetanova 66, příspěvková organizace, IČ: 00140147 na výdaje spojené s realizací 
neinvestiční akce č. 04500841440 „Obnova vnitřního vybavení domova mládeže“,

     d) do výše 500.000 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, 
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, IČ: 62237039 na výdaje 
spojené s realizací neinvestiční akce č. 04500851425 „Oprava kanalizace - objekt 
DM v ul. 9. května 228, Kamenický Šenov“,

     e) do výše 1.000.000 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole, 
Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, IČ: 00854999 na výdaje spojené 
s realizací neinvestiční akce č. 04500861428 „Oprava komponentů kotelny 
vč. výměny termostatických ventilů - objekt v ul. Skálova, Turnov“,

     B) mimořádný účelový příspěvek do výše 200.000 Kč Gymnáziu I. Olbrachta, Semily, 
Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, IČ: 00856070 na výdaje spojené 
s realizací investiční akce č. 04500831407 „ Rekonstrukce rozvodů vody -
zhotovení projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností“,

2. o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového příspěvku

     A) u mimořádných účelových příspěvků nad 200.000 Kč formou zálohové platby 
ve výši 50% (v celkové výši 4.650.000 Kč):

     a) tj. ve výši 700.000 Kč Gymnáziu, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková 
organizace,

     b) tj. ve výši 160.000 Kč Střední škole a Mateřské škole, Liberec, Na Bojišti 15, 
příspěvková organizace,

     c) tj. ve výši 3.040.000 Kč Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, 
Smetanova 66, příspěvková organizace,

     d) tj. ve výši 250.000 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický 
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Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace,

     e) tj. ve výši 500.000 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole, 
Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace,

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 1, nejpozději však do 10. 12. 2017,

     B) u mimořádného účelového příspěvku do 200.000 Kč po realizaci akce do 30 dnů 
od obdržení žádosti příslušné příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem 
schváleného mimořádného účelového příspěvku, dle přílohy č. 1, nejpozději však 
do 10. 12. 2017,

3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi 
do 31. 12. 2017,

4. o předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného vyúčtování akce 
mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, v termínu 
do 12. 1. 2018

a  u k l á d á

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. 2017


