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1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 09.01.2018 

 
Pořadí jednání č. 44 

Rozpočtové opatření č. 13/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých 

rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 do kapitoly 914 02 - 

Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 917 02 - 

Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 923 02 - 

Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 926 

02 - Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a do kapitoly 923 

14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 13/18, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím 

financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje celkem o 

částku 158.789.525,64 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2018 celkem o částku 

158.789.525,64 Kč, z toho: 

1)  v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů  

celkem o částku 1.293.670,- Kč, 

2)  v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů  

celkem o částku 290.000,- Kč, 

3)  v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských 

projektů celkem o částku 149.083.102,32 Kč, z toho: 

      a) Projekt „Kybernetická bezpečnost KÚLK“ – zpracování žádosti o poskytnutí dotace 

ve výši 21.780,- Kč, 

      b) Kotlíkové dotace – administrace, resp. implementace programu ve výši  

18.915,20 Kč, 

      c) Kotlíkové dotace – jmenovité akce včetně nerozepsané rezervy ve výši 8.970.911,62 

Kč, 

      d) Kotlíkové dotace – II. etapa – administrace, resp. implementace programu ve výši 

4.246.250,50 Kč, 

      e) Kotlíkové dotace – II. etapa – nerozepsané rezervy ve výši 135.825.245,00 Kč, 

4)  v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 

celkem o částku 6.872.353,32 Kč na jmenovité akce/projekty v programech: Program 

obnovy venkova, Regionální inovační program,  Podpora regionálních výrobků, výrobců 

a tradičních řemesel, Podpora místní agendy 21 a Program na podporu činnosti 

mateřských center, 

5)  v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku 

celkem o částku 1.250.400 Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku 

a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 13/18 jako písemnou informaci na jednání 

Zastupitelstva Libereckého kraje. 

Termín: 30. 01. 2018 


