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6. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.04.2017

Pořadí jednání č. 97
Rozpočtové opatření č. 102/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor 
dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z 
nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 102/17, kterým se:

1. snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku 
37.761.277 Kč, a to u akce:

     a) Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 29.366.020 Kč,

     b) III/26317 Prysk - křižovatka s III/26318 ve výši 715.825 Kč,

     c) III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák) ve výši 1.483.555 Kč,

     d) III/28116 Borek - Troskovice ve výši 589.522 Kč,

     e) II/262 - deformace vozovky, Česká Lípa ve výši 2.373.586 Kč,

     f) III/2719 Hrádek n. N. - Oldřichov na Hranicích ve výši 2.831.880 Kč,

     g) II/270 Pertoltice pod Ralskem - protismyskové vlastnosti ve výši 400.889 Kč,

2. navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku 
37.761.277 Kč, a to u akce:

     a) III/29011 Ludvíkov - Nové Město p. Smrkem ve výši 17.610.158 Kč,

     b) II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice ve výši 313.390 Kč,

     c) III/29047 Desná (protržená přehrada), rekonstrukce silnice ve výši 48.400 Kč,

     d) Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani ve výši 2.415.968 Kč,

     e) III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice ve výši 6.510.509 Kč,

     f) II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi ve výši 9.552.248 Kč,

     g) III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku ve výši 1.089.194 Kč,

     h) III/29022 Hrabětice - Josefův Důl ve výši 72.600 Kč,

     i) Most ev.č. 2893-1 Semily ve výši 104.060 Kč,

     j) II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku ve výši 44.750 Kč,

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a 
informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 102/17 jako písemnou informaci Zastupitelstvu 
Libereckého kraje k projednání.

Termín: 25. 04. 2017


