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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018

Pořadí jednání č. 142
Rozpočtové opatření č. 196/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve 
vlastnictví kraje“

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 196/18, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor 
dopravy:

1. navyšují očekávané příjmy kraje v celkové výši 178.409.676 Kč týkající se:

     a) účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí
nákladů na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2018 ve výši 
130.000.000 Kč,

     b) účelové investiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů 
na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2018 ve výši 
48.409.676 Kč,

2. navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 
178.409.676 Kč, tak že se:

     a) snižují výdaje v celkové výši 590.128 Kč, a to u akce:
- III/01023 Harrachov ve výši 276.210 Kč,
- III/26836 Cvikov, část Lindava, propust u čp. 164 ve výši 19.372 Kč,
- III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku ve výši 26.514 Kč,
- III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice ve výši 268.032 Kč,

     b) navyšují výdaje v celkové výši 178.999.804 Kč, a to u akce
- III/28115 hranice LB kraje - Troskovice ve výši 14.544.182 Kč,
- nespecifikovaná rezerva týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši 
51.166.722 Kč,
- nespecifikovaná rezerva týkající se neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní 
infastruktury ve výši 226.211 Kč,
- nespecifikovaná rezerva týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní 
infastruktury ve výši 31.494 Kč,
- Most ev.č. 29063-1 přes Sklenařický potok v Jablonci n. J. ve výši 23.655 Kč,
- III/2784 Liberec, ul. České mládeže ve výši 38.486.470 Kč,
- II/260 Skalka ve výši 34.001 Kč,
- III/29042 Tanvald - Albrechtice v JH, havárie zdi ve výši 22.205.924 Kč,
- III/28725 Frýdštejn - Voděrady - Ondříkovice ve výši 17.017.009 Kč,
- II/278 Starý Dub - Český Dub ve výši 8.993.326 Kč,
- Protismyk - oblast Liberecko ve výši 33.638 Kč,
- III/2702 od I/9 do obce Chlum ve výši 6.837.677 Kč,
- II/269 Tuhaň - hranice kraje ve výši 9.155.890 Kč,
- II/263 Žandov - hranice kraje ve výši 7.158.499 Kč,
- Protismyk - oblast Českolipsko ve výši 26.620 Kč,
- III/32546 Horka u Staré Paky, etapa II. ve výši 3.058.486 Kč,

a  u k l á d á



GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 2 / 2

Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a 
informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 196/18 jako písemnou informaci Zastupitelstvu 
Libereckého kraje k projednání.

Termín: 26. 06. 2018


