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1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.01.2017 

 
Pořadí jednání č. 58 

Rozpočtové opatření č. 4/17 – Alokace použitelných finančních zdrojů minulých 

rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 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. 4/17, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2017 prostřednictvím 

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

částku 90.515.134,53 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2017 celkem o částku 

90.515.134,53 Kč, z toho: 

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

o částku 583.220,- Kč, 

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

o částku 945.200,- Kč, 

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

projektů o částku 82.020.147,58 Kč, z toho: 

      a) Technická pomoc OP VK ve výši 1.690.000,- Kč 

      b) Vratka odvodu v projektu Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých, příjemce 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, 

příspěvková organizace ve výši 19.718,- Kč 

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

1.452.414,40 Kč 

      d) Kotlíkové dotace – jmenovité akce včetně nerozepsané rezervy ve výši 

78.858.015,18 Kč 

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

 o částku 4.531.579,45 Kč, z toho: 

      a) Program na podporu činnosti mateřských center – nespecifikované rezervy ve výši 

442.998,- Kč 

      b) na jmenovité akce/projekty v celkové výši 4.088.581,45 Kč 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 o 

částku 2.434.987,50 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. 4/17 jako písemnou informaci na jednání 

Zastupitelstva Libereckého kraje. 
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Termín: 31. 01. 2017 


