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2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.01.2018

Pořadí jednání č. 43
Rozpočtové opatření č. 31/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých 
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 do kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor 
dopravy a do kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 31/18, kterým se:

1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování - změnou stavu 
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 10.482.626 Kč,

2. navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku 
7.485.951 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2017 do roku 2018 
těchto akcí:

     a) Výkon technické supervize PD ve stupni PDPS na silnice  II/290,  II/610 a II/293 ve 
výši 102.850 Kč,

     b) Nízkorychlostní kontrolní vážení ve výši 117.000 Kč,

     c) Obnova DZ cyklotrasy KČT 17 Greenway Jizera ve výši 405.592 Kč,

     d) „Multifunkční propojení Stožeckého sedla s Novou Hutí“ ve výši 301.290 Kč,

     e) „Návrh dopravního značení či úpravy stávajícího svislého značení - cyklotrasy č. 
KČT 17 Greenway Jizera"“ ve výši 45.980 Kč,

     f) Vedení majetkového účtu Silnice LK, a.s. - zaknihované akcie ve výši 8.455 Kč,

     g) Koordinace BESIP Libereckého kraje ve výši 115.500 Kč,

     h) Inovace dopravní výchovy v LK ve výši 239.580 Kč,

     i) Modelování autobusových tras pro nové JŘ ve výši 119.064 Kč,

     j) Zajištění DO drážní dopravou po roce 2019 ve výši 726.000 Kč,

     k) Zajištění DO VLD po roce 2018 ve výši 980.100 Kč,

     l) Administrace zajištění DO VLD po roce 2018 ve výši 1.452.000 Kč,

     m) Zastoupení při zajištění veřejné dopravy ve výši 1.698.840 Kč,

     n) Správa a provoz zákaznického centra ve výši 1.173.700 Kč,

3. navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy o celkovou částku 
2.996.675 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2017 do roku 2018 
těchto akcí:

     a) Zubačka 2017 ve výši 15.000 Kč,

     b) Dubnice – projektová příprava pro smíšenou stezku pro chodce a cyklisty ve výši 
25.639 Kč,

     c) Stavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty přes OK mezi Stráží p./R. a Dubnicí ve 
výši 606.036 Kč,

     d) Projekt a stavba části zelené cyklomagistrály Ploučnice v intravilánu obce Stružnice 
ve výši 1.040.000 Kč,

     e) PD a získání stavebního povolení – most přes Lužickou Nisu ve výši 210.000 Kč,
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     f) Oprava cyklotrasy K8, úsek Jestřabí - Zabylý ve výši 1.100.000 Kč,

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a 
informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 31/18 jako písemnou informaci Zastupitelstvu 
Libereckého kraje k projednání.

Termín: 27. 02. 2018


