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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.05.2017

Pořadí jednání č. 48
Dodatek č. 1 ke Smlouvě s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého 
kraje, Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. s navýšením účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, z 
částky 265.000.000 Kč na částku 285.000.000 Kč na akci „Údržba pozemních 
komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic 
Libereckého kraje, p.o.“,

2. s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě č. OLP/5426/2016 uzavřeným mezi Libereckým krajem a 
Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České 
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078, o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje v 
majetkové správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ na období od 1. 1. 2017 
do 31. 12. 2017, kterým dochází k navýšení plnění z částky 265.000.000 Kč na částku 
285.000.000 Kč,

s c h v a l u j e

Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 uzavřeným mezi Libereckým krajem a 
společností Silnice LK a.s. se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad 
Nisou, IČ: 28746503, kterým se mění Příloha č. 1 a Příloha č. 2 této smlouvy a navyšuje 
plnění veřejné zakázky „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje v 
majetkové správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ na období od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2017 z částky 265.000.000 Kč na částku 285.000.000 Kč,

a  u k l á d á

1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek, návrh na poskytnutí dotace a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/5426/2016 
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 30. 05. 2017

2. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek, předložit Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě k podpisu Martinu Půtovi, 
hejtmanovi po schválení poskytnutí dotace v zastupitelstvu kraje.

Termín: 15. 06. 2017


