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18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.10.2017

Pořadí jednání č. 35
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení 
výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí 
neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Prvotní analýza stavu silniční zeleně v 
oblasti Novoborska“ a poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „PD a 
žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ včetně podmínek stanovených 
zřizovatelem

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 309/17, kterým se:

1. navyšují příjmy v celkové výši 363.000 Kč,

     a) vybrané za náklady řízení ve výši 187.900 Kč,

     b) vybrané za prodej pozemků ve výši 175.100 Kč

2. navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy v celkové 
výši 363.000 Kč, a to tak, že se:

     a) navyšují výdaje u akce „Prvotní analýza stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska“ 
ve výši 363.000 Kč,

     b) snižují výdaje u akce „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ ve výši 
1.065.000 Kč

     c) navyšují výdaje u akce „PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ 
ve výši 1.065.000 Kč,

r o z h o d u j e

1. a) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 363.000 
Kč, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s 
realizací akce „Prvotní analýza stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska“,

     b) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 181.500 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů 
od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, nejpozději 
však do 15. 12. 2018,

     c) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2018,

     d) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku za rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 
31. 1. 2018,

     e) o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2019,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 309/17 
Zastupitelstvem Libereckého kraje,

2. a) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 1.065.000 
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Kč, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s 
realizací akce „PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ týkající 
se samostatných projektových dokumentací a žádostí v předpokládaném rozsahu 
těchto jednotlivých úseků silnic:
- III/0353 vymezené alejové úseky,
- III/2901 Větrov - Frýdlant,
- III/2903 Raspenava - Frýdlant,
- III/0352 křižovatka s I/13 po Háj,
- III/29110 od lipové aleje po Jindřichovice pod Smrkem,
- III/2904 Mníšek - Raspenava,
- III/2914 Arnoltice - Dolní Oldříš,
- III/29015 Hajniště - Ludvíkov pod Smrkem,

     b) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 532.500 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů 
od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, nejpozději 
však do 15. 12. 2018,

     c) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2018,

     d) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku za rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 
31. 1. 2018,

     e) o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2019,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 309/17 
Zastupitelstvem Libereckého kraje,

a  u k l á d á

1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 309/17 k projednání a 
schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 31. 10. 2017

2. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli 
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.

Termín: 15. 11. 2017


