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16. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 19.09.2017

Pořadí jednání č. 30
Rozpočtové opatření č. 277/17 – 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. 277/17, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor 
dopravy:

1. navyšují očekávané příjmy kraje týkající se 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 18.780.000 Kč,

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

     a) snižují výdaje v celkové výši 4.490.425 Kč, a to u akce:
- nespecifikovaná rezerva týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši 
3.892.089 Kč,
- nespecifikovaná rezerva týkající se neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní 
infastruktury ve výši 432.537 Kč,
- II/278 Kotel, havárie propustku ve výši 65.048 Kč,
- III/26320 Polevsko ve výši 100.751 Kč,

     b) navyšují výdaje v celkové výši 23.270.425 Kč, a to u akce:
- II/262 - deformace vozovky, Česká Lípa ve výši 437.821 Kč,
- III/2719 Hrádek n. N. - Oldřichov na Hranicích ve výši 1.533.074 Kč,
- III/28626 Benecko II. ve výši 613.617 Kč,
- III/29018 Kořenov, rekonstrukce propustku ve výši 836.056 Kč,
- III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje ve výši 3.291.571 Kč,
- III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku ve výši 608.979 Kč,
- III/28727 Jenišovice ve výši 3.866.090 Kč,
- II/279 Svijany - Svijanský Újezd ve výši 12.099.609 Kč,
- III/29022 Albrechtice v Jizerských horách ve výši 73.608 Kč,

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a 
informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 277/17 jako písemnou informaci Zastupitelstvu 
Libereckého kraje k projednání.

Termín: 31. 10. 2017


