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2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.01.2018

Pořadí jednání č. 42
Rozpočtové opatření č. 29/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých 
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 do kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky 
PO, odbor dopravy; poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Příprava a 
PD havarijních objektů a úseků silnic“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 29/18, kterým se:

1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování - změnou stavu 
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 41.362.639 Kč,

2. navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy o celkovou 
částku 41.362.639 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2017 do roku 
2018 těchto akcí:

     a) KSS LK - projektové dokumentace silnic na 2017 - 2018 ve výši 19.885.000 Kč,

     b) PD – rekonstrukce silnic II. a III. tříd ve výši 2.035.989 Kč,

     c) PD a žádosti o dotaci na aleje Frýdlantsko ve výši 562.650 Kč,

     d) Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019 ve výši 
7.847.500 Kč,

     e) Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko ve výši 4.742.500 Kč,

     f) Rekonstrukce objektu KSS LK, České mládeže, Liberec ve výši 4.000.000 Kč,

     g) Příprava a PD havarijních objektů a úseků silnic ve výši 750.000 Kč,

     h) Prvotní analýza stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska ve výši 181.500 Kč,

     i) PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku ve výši 532.500 Kč,

     j) Ostraha areálu Ralsko ve výši 325.000 Kč,

     k) obnova a údržba alejí na Frýdlantsku ve výši 500.000 Kč,

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 750.000 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 
„Příprava a PD havarijních objektů a úseků silnic“,

2. o zaslání konečné platby na akci „Příprava a PD havarijních objektů a úseků silnic“, 
která bude uvolněna do 10 dnů od schválení rozpočtového opatření č. 29/18 Radou 
Libereckého kraje, nejpozději však do 15. 2. 2018,

a  u k l á d á

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

Termín: 15. 02. 2018

2. Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a 
informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 29/18 jako písemnou informaci 
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Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.

Termín: 27. 02. 2018


