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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 20.06.2017

Pořadí jednání č. 33
Rozpočtové opatření č. 192/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve 
vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 192/17, kterým se:

1. navyšují očekávané příjmy kraje v celkové výši 122.355.000 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 2017 ve výši 
76.000.000 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 2017 ve výši 
46.355.000 Kč,

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

     a) snižují výdaje v celkové výši 57.460.090 Kč, a to u akce:
- Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 32.011.413 Kč,
- Rekonstrukce krajských silnic ve výši 25.328.535 Kč,
- II/262 Horní Police - havárie opěrné zdi ve výši 120.142 Kč,

     b) navyšují výdaje v celkové výši 179.815.090 Kč, a to u akce
- silnice k nádraží v Nové Vsi nad Popelkou III/2848A ve výši 1.324.793 Kč,
- nespecifikovaná rezerva týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši 
578.582 Kč,
- nespecifikovaná rezerva týkající se neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní 
infastruktury ve výši 69.001.629 Kč,
- nespecifikovaná rezerva týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní 
infastruktury ve výši 14.271.359 Kč,
- Most ev.č. 2903-1 Raspenava, rekonstrukce mostu ve výši 1.678.933 Kč,
- III/26833 Srní u České Lípy - křižovatka s I/9 ve výši 7.117.210 Kč,
- III/2601 Zahrádky - Sosnová ve výši 8.763.403 Kč,
- III/28626 Benecko II. ve výši 16.780.840 Kč,
- III/01020 Harrachov - Mýtiny ve výši 19.852.325 Kč,
- II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem ve výši 24.950.951 Kč,
- III/2951 Martinice v Krkonoších ve výši 3.844.937 Kč,
- III/29056 Paseky nad Jizerou ve výši 5.637.552 Kč,
- II/283 Turnov - Bělá ve výši 6.012.576 Kč,

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a 
informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 192/17 jako písemnou informaci Zastupitelstvu 
Libereckého kraje k projednání.

Termín: 29. 08. 2017


