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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.02.2017

Pořadí jednání č. 90
Rozpočtové opatření č. 51/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých 
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 do kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky 
PO, odbor dopravy a do kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 51/17, kterým se:

1. navyšují finanční zdroje kraje 2017 prostřednictvím financování - změnou stavu 
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 28.732.027 Kč,

2. navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy o celkovou 
částku 27.399.727 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2016 do roku 
2017 těchto akcí:

     a) „úprava křižovatky silnic II. třídy v lokalitě Zelený Háj“ ve výši 957.906 Kč,

     b) „údržba mostů na silnicích II. a III. třídy“ ve výši 3.000.000 Kč,

     c) „KSS LK - projektové dokumentace silnic na 2017 - 2018“ ve výši 19.885.000 Kč,

     d) „KSS LK - demolice objektu v Ralsku ev. č. 234“ ve výši 146.877 Kč,

     e) „PD – rekonstrukce silnic II. a III. tříd“ ve výši 2.035.989 Kč,

     f) „oprava vpustí a povrchu vozovky části silnice III/26846 ve Sloupu v Č.“ ve výši 
811.305 Kč,

     g) „PD a žádosti o dotaci na aleje Frýdlantsko“ ve výši 562.650 Kč,

3. navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku 
1.332.300 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2016 do roku 2017 
těchto akcí:

     a) „Výkon technické supervize PD ve stupni PDPS na silnice  II/290 Roprachtice –
Kořenov,  II/610 Turnov – hranice kraje a silnice II/293 Jilemnice – humanizace“ ve 
výši 187.550 Kč,

     b) „Nízkorychlostní kontrolní vážení“ ve výši 150.000 Kč,

     c) „Zpracování vyhodnocovací zprávy o plnění Akčního plánu cyklodopravy“ ve výši 
30.000 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 189.060 Kč,

     f) „Koordinace BESIP Libereckého kraje“ ve výši 115.500 Kč,

     g) „Modelování autobusových tras pro nové JŘ“ ve výši 292.900 Kč,

     h) „Úprava aplikace Pasport autobusových zastávek IDOL“ ve výši 66.000 Kč

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a 
informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 51/17 jako písemnou informaci Zastupitelstvu 
Libereckého kraje k projednání.

Termín: 28. 02. 2017


