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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.04.2018

Pořadí jednání č. 14
Rozpočtové opatření č. 130/18 – Úprava dílčích ukazatelů kapitoly 912 05 Účelové 
příspěvky příspěvkových organizací a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku 
příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 130/18, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 05 – Účelové 
příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, v celkové výši  750.000,-- Kč, 
bez dopadu na celkový objem kapitoly:

     a) snížení dílčího ukazatele Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou –
devítimístný automobil pro klienty, akce č. 05500371522 ve výši 750.000,00 Kč,

     b) zavedení nového dílčího ukazatele Domov a Centrum aktivity – devítimístný 
automobil pro klienty, akce č. 05500421521 ve výši 750.000,00 Kč,

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 05 – účelové 
příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí v celkové výši 750.000,00 
Kč příspěvkové organizace Domov a Centrum aktivity na akci č. 05500421521 
„Devítimístný automobil pro klienty“ v celkové výši 750.000,00 Kč,

2. zaslání finančních prostředků příjemci formou zálohové platby ve výši 50% do 30 dnů 
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 2, nejpozději však do 10. 12. 2018,

3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi do 10. 12. 
2018,

4. o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce 
mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 17. 
12. 2018

a  u k l á d á

1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky, přeložit rozpočtové opatření č. 130/18 jako písemnou informaci 
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,

Termín: 29. 05. 2018

2. Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit 
vyrozumění ředitelky příspěvkové organizace resortu sociálních věcí, o vydaném 
usnesení Rady Libereckého kraje.

Termín: 31. 05. 2018


