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12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 18.07.2017

Pořadí jednání č. 73
Rozpočtové opatření č. 205/17 – úpravy 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. 205/17, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor 
dopravy:

1. snižují výdaje v celkové výši 82.548.019 Kč, a to u akce:

     a) nespecifikovaná rezerva týkající se neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní 
infastruktury ve výši 68.276.660 Kč,

     b) nespecifikovaná rezerva týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní 
infastruktury ve výši 14.271.359 Kč,

2. navyšují výdaje v celkové výši 82.548.019 Kč, a to u akce:

     a) nespecifikovaná rezerva týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši 
40.922.092 Kč,

     b) III/27927 Pelešany - opěrná zeď ve výši 370.845 Kč,

     c) II/277 Český Dub, rekonstrukce propustku ve výši 2.783.805 Kč,

     d) III/2791 Jivina, oprava propustku ve výši 514.134 Kč,

     e) II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem ve výši 45.980 Kč,

     f) III/2951 Martinice v Krkonoších ve výši 39.930 Kč,

     g) III/29056 Paseky nad Jizerou ve výši 39.930 Kč,

     h) II/283 Turnov - Bělá ve výši 39.930 Kč,

     i) III/28745 Zásada ve výši 3.653.267 Kč,

     j) III/29036 Horní Maxov - křižovatka s III/29035 ve výši 9.445.986 Kč,

     k) III/29035 Jindřichov - křižovatka s III/29032 ve výši 8.468.306 Kč,

     l) III/2885 Vlastiboř ve výši 5.327.493 Kč,

     m) III/28621 Víchová nad Jizerou, rekonstrukce opěrné zdi ve výši 1.128.167 Kč,

     n) III/01023 Harrachov ve výši 148.830 Kč,

     o) III/29042 Albrechtice v JH - Jiřetín pod Bukovou ve výši 9.619.324 Kč,

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a 
informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 205/17 jako písemnou informaci Zastupitelstvu 
Libereckého kraje k projednání.

Termín: 29. 08. 2017


