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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.02.2018 

 
Pořadí jednání č. 74 

Rozpočtové opatření č. 49/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých 

rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 v kapitole 920 14 – 

Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 49/18, kterým se: 

1  navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2018 prostřednictvím financování – změnou 

stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 

159.884.783,79 Kč, 

2  navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018 o celkovou částku 

159.884.783,79 Kč, na úhradu smluvních závazků u nedokončených, níže uvedených, 

investičních akcí, schválených a přecházejících z roku 2017 do rozpočtu roku 2018, 

takto: 

A)  kapitola 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku – 

částka 158.884.783,79 Kč 

      a) číslo akce 0491741450: „Rekonstrukce fasády objektu školy – Střední odborná 

škola Liberec (dále jen SOŠ)“ ve výši 13.386.493,02 Kč 

      b) číslo akce 0491761413: „Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní 

akademie (dále jen VOŠ a OA), Jablonec nad Nisou, Horní náměstí“ ve výši 

6.200.000 Kč 

      c) číslo akce 0491821473: „Dětský domov Dubá – Deštná p. o. – oprava čističky 

odpadních vod“ ve výši 1.400.000 Kč 

      d) číslo akce 0590491505: „Domov Sluneční Dvůr – Jestřebí – rekonstrukce objektu 

Česká Lípa“ ve výši 8.494.045 Kč 

      e) číslo akce 0590611510: „Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou – přístavba 

lůžkového a evakuačního výtahu“ ve výši 8.500.000 Kč 

      f) číslo akce 0590631502: „Centrum intervenčních a psychosociálních služeb (dále jen 

CIPS) Libereckého kraje – rekonstrukce parkovací plochy Králův Háj“ ve výši 

366.295 Kč 

      g) číslo akce 0590661509: „Domov důchodců Sloup v Čechách – rekonstrukce 

kuchyně“ ve výši 2.200.000 Kč 

      h) číslo akce 0590671514: Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou – příprava 

rekonstrukce“ ve výši 15.027.830 Kč 

      i) číslo akce 0590701501: „Jedličkův ústav v Liberci – rekonstrukce sociálního zázemí 

pro klienty a zaměstnance, budova C“ ve výši 820.000,- Kč 

      j) číslo akce 1490661501: „Sanace a podřezávka části zdiva, Jedličkův ústav Liberci“ 

ve výši 1.870.693,75 Kč 

      k) číslo akce 1490791907: „Léčebna respiračních nemocí (dále LRN) Cvikov – oprava 

vstupní budovy“ ve výši 900.000,- Kč 

      l) číslo akce 1490820000: „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého 



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

 

kraje“ ve výši 70.000.000 Kč 

      m) číslo akce 1490871470: „Dětský domov Česká Lípa – oprava střechy“ ve výši 

2.999.461,80 Kč 

      n) číslo akce 1490891440: „Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou (dále 

SŠŘS Jablonec n. N.) – rekonstrukce sociálního zařízení a tělocvičny, Podhorská 

ulice“ ve výši 55.657,02 Kč 

      o) číslo akce 1490931411: „Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec 

– výměna oken na objektu Gymnázia“ ve výši 13.199.461,80 Kč 

      p) číslo akce 1490951501: „Oprava havarijního stavu fasády a klempířských prvků, 

budovy A a C, Jedličkův ústav“ ve výši 807.484,40 Kč 

      q) číslo akce 1490961907: „Léčebna respiračních nemocí (dále LRN) Cvikov – 

rekonstrukce pokojů, pavilon D“ ve výši 4.997.000 Kč 

      r) číslo akce 1490971910: „Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (dále 

ZZS LK) – výstavba výjezdové základny Rokytnice nad Jizerou“ ve výši 61.105 Kč 

      s) číslo akce 1490991403: Gymnázium Jablonec nad Nisou – U Balvanu 16, výměna 

oken“ ve výši 3.531.030 Kč 

      t) číslo akce 1491011424: „Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor 

(dále VOŠ a SŠ Nový Bor) – rekonstrukce kanalizace – budova Domova mládeže“ 

ve výši 953.727 Kč 

      u) číslo akce 1491021910: „Rekonstrukce výjezdové základny Doksy (ZZS LK)“ ve 

výši 1.060.000 Kč 

      v) číslo akce 1491031448: „Stavební úpravy bytové jednotky na prostory výuky v 

Domov mládeže Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant“ ve výši 705.000 Kč 

      w) číslo akce 5900711512: Domov důchodců Jablonecké Paseky – bezbariérové 

vstupní dveře“ ve výši 699.500,- Kč 

      x) číslo akce 5900721512: „Domov důchodců Jablonecké Paseky – úprava půdních 

prostor“ ve výši 150.000,- Kč 

      y) číslo akce 7500051704: „Vlastivědné muzeum a Galerie Česká lípa (dále VMGČL) 

– obnova sgrafit č. p. 57 – Červený dům – II. etapa“ ve výši 500.000,- Kč 

B)  kapitola 914 14 – Působnosti odboru investic a správy nemovitého majetku – částka 

1.000.000 Kč 

      a) akce č. 1441320000: „Správa majetku kraje – koncepční studie k revitalizaci 

Ralska“ ve výši 1.000.000 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. 49/18 jako písemnou informaci na jednání 

Zastupitelstva Libereckého kraje. 

Termín: 27. 02. 2018 


