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2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.01.2018

Pořadí jednání č. 44
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Zimní a běžná údržba 
pozemních komunikací ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“, včetně podmínek 
stanovených zřizovatelem; Dodatek č. 13 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 a 
Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. OLP/585/2013

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku do výše 265.000.000 Kč, Krajské 
správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 
632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Zimní a 
běžná údržba pozemních komunikací ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“, a to tak že 
na zimní údržbu připadne částka do výše 125.000.000 Kč a na běžnou údržbu do výše 
140.000.000 Kč,

2. o zaslání finančních prostředků příjemci účelového neinvestičního příspěvku na základě 
dílčích průběžných vyúčtování za každou příslušnou polovinu měsíce, a to v souvislosti 
se skutečně realizovanými a odsouhlasenými činnostmi a pracemi provedenými 
společností Silnice LK a.s. na základě uzavřené příkazní smlouvy č. OLP/586/2013 a v 
souladu s mandátní smlouvou č. OLP/585/2013 a po obdržení žádosti příslušné PO o 
zasílání zřizovatelem schváleného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 6 
tohoto materiálu do 10 ti dnů, nejpozději však do 20. 12. 2018,

3. o zaslání finančních prostředků příjemci účelového neinvestičního příspěvku formou 
zálohové platby na měsíc prosinec na zimní údržbu ve výši rozdílu částky 125.000.000 
Kč a součtu všech dílčích plnění položek zimní údržby od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 a na 
běžnou údržbu ve výši rozdílu částky 140.000.000 Kč a součtu všech dílčích plnění 
položek běžné údržby od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018. Tato zálohová platba bude uvolněna 
nejdříve po obdržení dílčího plnění za období od 16. 11. 2018 do 30. 11. 2018 a po 
obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného účelového 
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 7 tohoto materiálu, nejpozději však do 20. 12. 
2018,

4. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2018,

5. o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce neinvestičního příspěvku 
dle přílohy č. 6 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2019,

s c h v a l u j e

1. Dodatek č. 13 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 uzavřené mezi Libereckým krajem a 
společností Silnice LK a.s. se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec 
nad Nisou, IČ: 28746503, kterým se sjednává maximální objem prací do výše 
265.000.000 Kč na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a aktualizuje text smlouvy v
souladu s platnou právní úpravou,

2. Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. OLP/585/2013 uzavřené mezi Libereckým krajem a 
Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České 
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078, kterým se aktualizuje text smlouvy v 
souladu platnou právní úpravou,

a  u k l á d á



GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 2 / 2

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

Termín: 05. 02. 2018

2. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek, předložit Dodatek č. 13 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě 
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.

Termín: 10. 02. 2018


