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15. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE 
DNE 12.06.2017

Pořadí jednání č. 15
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery –
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových 
dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 170/17, kterým se upravuje ukazatel 
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové 
výši 950.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:

     a) snížení ukazatele 04804720000 Nerozepsaná rezerva sport a tělovýchova 
o 950.000 Kč,

     b) zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 800.000 Kč, z toho:

p 
č

č. akce s názvem
podpora 
v Kč do 

výše

1 4805130000
Provoz sokolské župy jako servisního 

centra pro sokolské jednoty
44224737 Sokolská župa Ještědská Voroněžská 144

460 01 
Liberec

50.000

2 4805150000
Trojboj všestrannosti pro žáky ZŠ v Lk 

v r. 2017
70927383

KRAJSKÁ ORGANIZACE 
ČUS LIBERECKÉHO 

KRAJE
Jablonecká 88/18

460 05 
Liberec

150.000

3 4805160000 Krajská liga škol 2017 71202102
Krajská rada Asociace 

školních sportovních klubů
Libereckého kraje, p.s.

Jablonecká 88/18
460 05 
Liberec

150.000

4 4805170000
Výchova talentované mládeže (lední
hokej) v rámci Libereckého kraje v r. 

2017
70927383

KRAJSKÁ ORGANIZACE 
ČUS LIBERECKÉHO 

KRAJE
Jablonecká 88/18

460 05 
Liberec

250.000

5 4805140000 1000Miles Adventure 27005542
KOPKA & WIDE 

BIKECLUB
Skalka 5099/6

466 01 
Jablonec 

nad Nisou
50.000

6 0480589 Eurohry Doksy 2017 00525693 TJ Doksy z.s. Bezdězská 260 
472 01 
Doksy

150.000

     c) navýšení ukazatele 4804994104 SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA, Nový Bor –
Úprava a údržba Lužickohorské magistrály o 150.000 Kč na 350.000 Kč,

2. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mimo režim de minimis 
dle vzoru smlouvy schváleného usnesením č. 164/17/ZK na projekt příjemci:
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p
č

smlou
va č. 
OLP/
…/20

17

název 
projektu

ič žadatel ulice
psč + 
obec

náklady 
celkem v 

Kč

podpora 
v Kč do 

výše

podíl 
LK v 

% 
účel projektu

1 1854

Trojboj 
všestrannosti 
pro žáky ZŠ v 
Lk v r. 2017 70927383

KRAJSKÁ
ORGANIZACE 
ČUS 
LIBERECKÉH
O KRAJE

Jablonecká
88/18

460 05 
Liberec 200.000 150.000 75,00

dlouhodobá soutěž pro žáky 1. -
5.tříd ZŠ v LK má 4 stupně(místní, 
okrskové, okresní finále, krajské
finále). První stupeň je soutěží
třídních kolektivů, ostatní
individuální. Cílem je přiblížit dětem 
sport a naučit je prvním sportovním 
návykům. 

2 1856

Výchova 
talentované
mládeže (lední
hokej) v rámci 
Libereckého 
kraje v r. 2017 70927383

KRAJSKÁ
ORGANIZACE 
ČUS 
LIBERECKÉH
O KRAJE

Jablonecká
88/18

460 05 
Liberec 430.000 200.000 46,51

VTM je určena pro trénink a 
zdokonalení rozvoje hráčů
talentované mládeže v Libereckém 
kraji dle nejmodernějších 
tréninkových metod tréninků
mládeže. Kontrolou jsou 
mezikrajové turnaje VTM v 
ročnících 
2002,2003,2004,2005,2006,2007.

3 1857

Údržba 
Lužickohorské
magistrály 68955057

SVAZEK OBCÍ
NOVOBORSK
A

Náměstí
Míru 1

473 01 
Nový
Bor 350.000 350.000 100

Údržba lyžařských běžeckých tratí
na Novoborsku v délce 100 km. 
Lyžařské tratě mikroregionu 
Novoborska jsou propojeny s českou 
a německou oblastí Luže, 
Cyklostezkou Varhany a rozšiřují
turistické trasy do dalších obcí
Svazku obcí Novoborska.

3. s neposkytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci:

p 
č název projektu ič žadatel ulice psč + obec

výše 
požadavku 

v Kč
účel projektu

1
Dobývání ztraceného 
záchranáře 2017 00426083

Oblastní spolek 
Českého červeného 
kříže Jablonec nad 
Nisou

Uhelná
991/5

466 01 
Jablonec nad 
Nisou     219.800

Realizace dobývání ztraceného záchranáře 
2017, závodu, který je fyzicky i psychicky 
náročný a je určen 3 kategoriím družstev, 
mládeži od 12 do 17 let, masters 18 - 99 a 
ozbrojené složky bez omezení věku, 
určeno hlavně dobrovolným záchranným 
týmům.

2
Rock Machine Enduro 
Race Ještěd 03401707 Kolo pro život, z.s.

Moravská
1687/34

120 00 
Praha 2 370.000 

Závod se koná přímo pod kultovní
televizní věže. Bikepark je díky své poloze 
ideálním místem pro německé a polské
jezdce, nicméně dostupnost pro české
závodníky je také přijatelná.

r o z h o d u j e

1. poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje mimo režim de minimis dle 
vzoru smlouvy schváleného usnesením č. 523/17/RK za podmínky schválení změny 
rozpočtu – rozpočtového opatření č. 170/17 Zastupitelstvem Libereckého kraje 
na projekty těmto příjemcům:
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p 
č

smlouva 
č. 

OLP/…/2
017

název projektu ič žadatel ulice
psč + 
obec

náklady 
celkem v 

Kč

podpora 
v Kč do 

výše

podíl 
LK v 

% 
účel projektu

1 1852

Provoz sokolské župy 
jako servisního centra 
pro sokolské jednoty 44224737

Sokolská
župa 
Ještědská

Voroněžsk
á 144

460 01 
Liberec 62.500 50.000 80

Celoroční činnost Sokolské
župy Ještědské a provoz 
kanceláře

2 1855 Krajská liga škol 2017 71202102

Krajská
rada 
Asociace 
školních 
sportovníc
h klubů
Liberecké
ho kraje, 
p.s.

Jablonecká
88/18

460 05 
Liberec 180.000 150.000 83,33

Realizace Krajské ligy škol 
2017 bude probíhat během 
celého roku. Jejím cílem a 
smyslem je pořádání
sportovních soutěží mezi 
školami Libereckého kraje. 
Chceme, aby se do sportovních 
soutěží zapojilo co nejvíce škol 
a co nejvíce dětí. 

3 1858
Humanitární a sociální
podpora olympioniků 28740297

Nadační
fond 
severočesk
ých 
olympioni
ků

Souběžná
2763/15

466 01 
Jablone
c nad 
Nisou 100.000 100.000 100

Jedná se o humanitární a 
sociální podporu bývalých 
olympioniků a reprezentantů
starší 60 let věku. Akce začne 
společným obědem za účasti 
bývalých olympioniků a 
pozvaných hostů. Následně -
ocenění jubilantů.

2. o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci:

p 
č

název projektu ič žadatel ulice psč + obec
výše 

požadavku 
v Kč

účel projektu

1
Účast výběru Libereckého 

kraje na Handball day v 
Praze 2017

26672936
SK LIBEREC 

HANDBALL, z.s.
Dobiášova 

851/5
460 06 
Liberec

25.000

Účel podpory je vybavení sportovním 
oblečením družstva výběru Libereckého kraje 
házenkářů v kategorii starších žáků. Účastní se 

celorepublikového turnaje v Praze od 18. do 
21.6.2017 (náhrada za Olympiádu mládeže, 

kde letos není chlapecká kategorie)

2

Zlepšení podmínek 
celoročního pravidelného 

sportování dětí v SRK 
Jablonec n.N. v r. 2017

70201188

Sportovní
rekreační kluby 

Jablonec nad 
Nisou, z.s.

Sportovní
310

466 
04 Jablonec 
nad Nisou

100.000
Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a 

mládeže realizovaná ve Sportovních 
rekreačních klubech Jablonec n.N.

3
Přestavba antukového hřiště
na hřiště na beach volejbal

00483371

Tělovýchovná
jednota 

Lokomotiva 
Liberec I, z.s.

Jablonecká
562/21

460 01 
Liberec 1

100.000

Účelem projektu je přestavba antukového 
volejbalového hřiště na hřiště na beach 
volejbal. Přestavbou dojede k vytvoření
podmínek pro trénování nově vzniklého 

mládežnického družstva ve beach volejbalu.

4 Just Ride 2017 05389534
Freeride 

Production s.r.o.

Nad 
Vodovodem 

1442

100 00 
Praha 10

50.000
Sportovní happening pro širokou veřejnost a 
poskytnutí alternativy trávení volného času 

pro mládež.

a  u k l á d á

1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit, po schválení změny rozpočtu –
rozpočtového opatření č. 170/17 v Zastupitelstvu Libereckého kraje, předložení smluv
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Petru Tulpovi, 
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu 
a zaměstnanosti, a informovat žadatele o rozhodnutí orgánů kraje,

Termín: 30. 09. 2017
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2. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/17 
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Termín: 27. 06. 2017


