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2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.01.2018 

 
Pořadí jednání č. 13 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/18 - zapojení vyšších daňových příjmů 

Libereckého kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018 

 

Rada kraje po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 30/18, kterým se 

I. navyšují zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 415.845.000 Kč 

II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2018 v celkové výši 415.845.000 Kč, z toho 

      1) výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, 

tělovýchovy a sportu v celkové výši 3.900.000 Kč, v tom 

a) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa – obnova dvou 

osobních výtahů ve výši 2.400.000 Kč, 

b) Příprava projektových dokumentací vybraných akcí příspěvkových organizací 

odboru školství mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 1.500.000 Kč, 

      2) výdaje v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, v celkové 

výši 12.443.000 Kč, v tom 

a) APOSS Liberec – objemová studie pro transformaci zařízení ve výši 153.000 Kč, 

b) Domov důchodců Jablonecké Paseky – výměna výtahů za odpovídající normám 

ve výši 4.200.000 Kč, 

c) Dům seniorů Liberec - Františkov - rekonstrukce chodníku a pergoly ve výši 

200.000 Kč, 

d) Dům seniorů Liberec - Františkov - rekonstrukce terasy a propojení na další vstup 

ve výši 350.000 Kč, 

e) Jedličkův ústav - instalace stropního zvedacího systému a bezbariérový vstup 

včetně podřezávky ve výši 2.200.000 Kč, 

f) Domov důchodců Sloup v Čechách - vznik senior parku ve výši 300.000 Kč, 

g) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb - energetická úspora (Liberec, 

Tanvaldská) ve výši 440.000 Kč, 

h) Jedličkův ústav - instalace stropního zvedacího systému ve výši 300.000 Kč, 

i) Domov a Centrum aktivity – výměna oken ve výši 180.000 Kč, 

j) Domov a Centrum aktivity - zateplení objektu ve výši 620.000 Kč, 

k) Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem - náklady na přípravu výstavby 

objektu ve výši 3.000.000 Kč, 

l) Dům seniorů Liberec - Františkov - stavba altánu ve výši 500.000 Kč, 

      3) výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky, odbor dopravy v celkové výši 

13.000.000 Kč, v tom 

a) Rekonstrukce objektu KSS LK, České mládeže, Liberec ve výši 1.000.000 Kč, 

b) Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019 ve výši 

5.000.000 Kč, 

c) Demolice havarijních objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko ve výši 

7.000.000 Kč, 

      4) výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky, odbor kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu v celkové výši 7.700.000 Kč, v tom 
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a) Oblastní galerie – ozvučení ve výši 400.000 Kč, 

b) Severočeské muzeum v Liberci - podzemní depozitář ve výši 1.500.000 Kč, 

c) Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa - Vísecká rychta - rekonstrukce 

stodoly ve výši 1.200.000 Kč, 

d) Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa - bezbariérové zpřístupnění expozic ve 

výši 300.000 Kč, 

e) Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa - rekonstrukce zahrady šatlavy ve výši 

500.000 Kč, 

f) Muzeum Českého ráje Turnov - projektová dokumentace čp.72 ve výši 1.000.000 

Kč, 

g) akvizice OGL, Muzea Turnov, Vlastivědného muzea ČL, SvČ muzea ve výši 

2.800.000 Kč 

      5) výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky, odbor zdravotnictví, ZZS LK - 

nákup 10 kusů vozidel RLP/RZP  výši 28.280.000 Kč, 

      6) výdaje v kapitole 914 04 – Působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a 

sportu v celkové výši 3.200.000 Kč, v tom 

a) Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR – pořadatelství ve výši 3.000.000 Kč, 

b) Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR – účast ve výši 200.000 Kč, 

      7) výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, Volnočasové aktivity 

seniorů LK – realizace aktivit ve výši 350.000 Kč, 

      8) výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, Příkazní smlouva LK – 

vnitřní dopravce ve výši 3.000.000 Kč, 

      9) výdaje v kapitole 914 14 – Působnosti, odbor investic a správy nemovitého majetku, 

Koncepční studie revitalizace Ralsko ve výši 1.000.000 Kč, 

      10) výdaje v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských 

projektů, Financování činnosti virtuálního inkubátoru ve výši 4.000.000 Kč, 

      11) výdaje v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a 

sportu, Město Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka ve výši 

10.000.000 Kč, 

      12) výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Předfinancování 

registrovaných poskytovatelů sociálních služeb NNO na rok 2019 ve výši 5.000.000 

Kč, 

      13) výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního 

ruchu v celkové výši 4.900.000 Kč, v tom: 

a)  sušárna chmele v Dubé, kulturní památka - celková obnova ve výši 1.000.000 

Kč, 

b)  zámek Stvolínky - celková obnova ve výši 1.000.000 Kč, 

c)  kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách - celková obnova ve výši 

900.000 Kč, 

d)  Beranův hostinec čp. 13 v Trávníčku - celková obnova objektu ve výši 1.000.000 

Kč, 

e)  kostel sv. Jana Křtitele ve Zdislavě - obnova střešního pláště ve výši 1.000.000 

Kč, 

      14) výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, Podpora zdravotnictví v 

regionu ve výši 17.500.000 Kč, 

      15) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor v celkové výši 

75.069.000 Kč, v tom: 
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a)  Rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve 

výši 15.069.000 Kč, 

b)  Rezerva kraje ve výši 60.000.000 Kč – prvotní kapitálová vybavenost vlastního 

vnitřního dopravce LK; případně mimořádná splátka jistiny úvěru – Komplexní 

revitalizace mostů na silnicích II a III. tř. na území LK, 

      16) výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, velkoplošné opravy 

havarijních úseků komunikací ve výši 200.000.000 Kč, 

      17) výdaje v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého 

majetku v celkové výši 17.603.000 Kč, v tom: 

a)  Střední průmyslová škola, Česká Lípa – dokončení opravy fasády školy ve výši 

6.000.000 Kč, 

b)  Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice – dokončení opravy fasády školy 

ul. Tkalcovská ve výši 6.000.000 Kč, 

c)  Jedličkův ústav, příspěvková organizace – přístavba evakuačního výtahu ve výši 

4.500.000 Kč, 

d)  výkup pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou ve výši 1.103.000 Kč, 

      18) výdaje v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských 

projektů, Program 2.1 – Program obnovy venkova ve výši 6.000.000 Kč, 

      19) výdaje v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a 

sportu, Program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních 

klubech ve výši 2.900.000 Kč 

a  u k l á d á  

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

a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/18 k projednání a 

schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje. 

Termín: 30. 01. 2018 


