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ERECKÉHO KRAJE DNE 18.04.2017

Pořadí jednání č. 23
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 - zapojení zůstatku disponibilních 
zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem 
alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu 
kraje 2017

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 120/17, kterým se:

I. navyšují zdroje kraje 2017 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 192.729.000 Kč

II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2017 v celkové výši 192.729.000 Kč, z toho:

     1) výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, 
tělovýchovy a sportu v celkové výši 9.500.000 Kč, v tom:

a) Gymnázium, U Balvanu, Jablonec nad Nisou - výměna oken na objektu 
gymnázia, ul. U Balvanu ve výši 1.400.000 Kč,
b) Střední škola a Mateřská škola, Liberec - pořízení válcové zkušebny brzd ve výši 
320.000 Kč,
c) Gymnázium I. Olbrachta, Semily - rekonstrukce rozvodů vody - zhotovení 
projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností ve výši 
200.000 Kč,
d) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N. - obnova vnitřního vybavení 
domova mládeže ve výši 6.080.000 Kč,
e) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov - oprava 
kanalizace - objekt DM v ul. 9. května 228, Kamenický Šenov ve výši 500.000 Kč,
f) Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - oprava 
komponentů kotelny vč. výměny termostatických ventilů - objekt v ul. Skálova, 
Turnov ve výši 1.000.000 Kč,

     2) výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, Rekonstrukce 
objektu KSS LK, České mládeže, Liberec ve výši 8.000.000 Kč,

     3) výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, LRN 
Cvikov - nákup polohovacích lůžek a příslušenství ve výši 2.500.000 Kč,

     4) výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Krajská správa 
silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU 
2017 ve výši 20.000.000 Kč,

     5) výdaje v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu v celkové výši 2.400.000 Kč, v tom:

a)  Severočeské muzeum v Liberci ve výši 400.000 Kč,
b)  Finanční rezerva OKPPCR - provoz PO/nákup akvizic ve výši 2.000.000 Kč,

     6) výdaje v kapitole 914 04 – Působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a 
sportu, Hry olympiád dětí a mládeže ve výši 450.000 Kč,

     7) výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, Penále za porušení 



rozpočtové kázně projektu I

výdaje 
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P1 ve výši 25.809.000 Kč,

     8) v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, Dopravní obslužnost 
autobusová – navýšení mezd řidičů – nařízení vlády ve výši 5.500.000 Kč,

     9) výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, v celkové výši 1.500.000 Kč, v tom:

a)  Propagace kultury LK ve výši 500.000 Kč,
b) Marketingová podpora ve výši 1.000.000 Kč,

     10) výdaje v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství, 
Rozvoj zemědělství, Provozní potřeby – zemědělství ve výši 650.000 Kč,

     11) výdaje v kapitole 914 14 – Působnosti, odbor investic a správy nemovitého majetku 
v celkové výši 2.300.000 Kč, v tom:

a)  Soutěž o návrh a finanční krytí odměn porotcům a soutěžícím ve výši 1.300.000 
Kč,
b)  Správa majetku kraje-koncepční studie k revitalizaci bývalého VVP Ralsko ve 
výši 1.000.000 Kč,

     12) výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, Podpora sdružení 
místních samospráv ve výši 100.000 Kč,

     13) výdaje v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
v celkové výši 22.350.000 Kč, v tom:

a)  ZUŠ, Jablonec n/N, Podhorská 47, p.o. - Akademie umění a kultury pro seniory 
Libereckého kraje ve výši 200.000 Kč,
b) Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, z.s., Liberec - Pakt zaměstnanosti ve výši 
150.000 Kč,
c) Kluby reprezentující Liberecký kraj – sport ve výši 17.000.000 Kč,
d)  Podpora investičních projektů – sport ve výši 5.000.000Kč,

     14) výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu v celkové výši 1.100.000 Kč, v tom:

a)  NPÚ - Mapování válečných konfliktů v krajině Liberecka - 2. etapa ve výši 
100.000 Kč,
b)  Sloup v Čechách - obnova střešního pláště kaple sv. Jana Nepomuckého ve výši 
500.000 Kč,
c)  Město Jilemnice - zahradní dům v zámeckém areálu ve výši 500.000 Kč,

     15) výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství v 
celkové výši 400.000 Kč, v tom:

a)  Podpora činnosti - Geopark Ralsko ve výši 150.000 Kč,
b)  Pořízení vozidla - Botanická zahrada Liberec ve výši 250.000 Kč,

     16) výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, Město Český Dub -
rekonstrukce garáže ve výši 1.000.000 Kč,

     17) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, Finanční rezerva na 
řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 474.000 
Kč,

     18) výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 
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43.200.000 Kč, v tom:

a)  Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 13.200.000 Kč,
b)  Rekonstrukce krajských silnic ve výši 30.000.000 Kč,

     19) výdaje v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, Rekonstrukce zimoviště a nákup zařízení - Školní statek Frýdlant s.r.o. 
ve výši 500.000 Kč,

     20) výdaje v kapitole 920 09 – Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví v celkové výši 
41.600.000 Kč, v tom:

a)  Nákup pozemku VZ Turnov ve výši 1.600.000 Kč,
b)  Příplatek mimo základní kapitál - NsP Česká Lípa, a.s. - rekonstrukce a přesun 
dialýzy, rekonstrukce centrálních operačních sálů I. etapa, pořízení PPD ve výši 
40.000.000 Kč,

     21) výdaje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého 
majetku, APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy Zeyerova ve výši 1.896.000 Kč,

     22) výdaje v kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele, 
Rekonstrukce 17. patra budovy KÚLK a realizace opatření proti zatékání do pláště 
budovy ve výši 1.500.000 Kč,

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku 
a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 k projednání a 
schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Termín: 25. 04. 2017


