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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.04.2018 

 
Pořadí jednání č. 25 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/18 - zapojení zůstatku disponibilních 

zdrojů z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2017 alokací 

použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 

 

Rada kraje po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 135/18, kterým se 

I. navyšují zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 171.149.000 Kč 

II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2018 v celkové výši 171.149.000 Kč, z toho 

      1) výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, 

tělovýchovy a sportu, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, 

Turnov - odstranění havarijního stavu komínu, ve výši 2.000.000 Kč, 

      2) výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče 

a cestovního ruchu, Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím kraje v resortu 

Kultury, památkové péče a cestovního ruchu – záměry, ve výši 5.176.000 Kč, 

      3) výdaje v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové 

péče a cestovního ruchu v celkové výši 3.089.000 Kč, v tom 

a)  Severočeské muzeum v Liberci ve výši 1.089.000 Kč, 

b)  Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě ve výši 1.300.000 Kč, 

c)  Muzeum Českého ráje v Turnově ve výši 700.000 Kč, 

      4) výdaje v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje ve výši 18.000.000 Kč, 

      5) výdaje v kapitole 914 01 – Působnosti, odbor kancelář hejtmana v celkové výši 

500.000 Kč, v tom 

a)  KRAJ - příloha Libereckého kraje ve výši 200.000 Kč, 

b)  Česko-německé kulturní dny ve výši 300.000 Kč, 

      6) výdaje v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských 

projektů v celkové výši 921.000 Kč, v tom 

a)  Stavba roku ve výši 60.500 Kč, 

b)  Má vlast cestami proměn ve výši 60.500 Kč, 

c)  Správa databáze brownfields ve výši 300.000 Kč, 

d)  Chytrý region ve výši 500.000 Kč, 

      7) výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, v celkové výši 48.726.000 

Kč, v tom 

a)  Dopravní obslužnost autobusová - kraj a obce, ve výši 25.000.000 Kč, 

b)  Dopravní obslužnost drážní ve výši 20.000.000 Kč, 

c)  Zákaznické centrum - Front office ve výši 726.000 Kč, 

d)  Odbavovací systémy IDOL ve výši 3.000.000 Kč, 

      8) výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu, Podpora v oblasti kultury a cestovního ruchu v působnosti 

resortu ve výši 2.480.000 Kč, 

      9) výdaje v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství, 
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Ochrana přírody, Publikace a osvětové materiály o ochraně přírody ve výši 

80.000 Kč, 

      10) výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, v celkové výši 

500.000 Kč, v tom 

a)  Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra 

ve výši 150.000 Kč, 

b)  Hasičské fontány, z.s. - Hasičská fontána 2018 ve výši 300.000 Kč, 

c)  Město Semily - 200 let od narození Dr. Františka Ladislava Riegra ve výši 

50.000 Kč, 

      11) výdaje v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských 

projektů v celkové výši 720.000 Kč, v tom 

a)  Vesnice roku ve výši 600.000 Kč, 

b)  Dofinancování akcí spolků v území ve výši 100.000 Kč, 

c)  Žena regionu ve výši 20.000 Kč, 

      12) výdaje v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a 

sportu v celkové výši 16.996.000 Kč, v tom 

a)  Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s., Starochodovská 

1360/78, Praha 4, 14900 - Festival vědy a techniky pro děti a mládež ve výši 

100.000 Kč, 

b)  Pěvecké sbory Libereckého kraje ve výši 200.000 Kč, 

c)  Aktivity ZUŠ OPEN ve výši 200.000 Kč, 

d)  Mistrovství Evropy parketářů juniorů ve výši 50.000 Kč, 

e)  Technická univerzita v Liberci - Studentská formule ve výši 200.000 Kč, 

f)  Individuální podpora sportu ve výši 250.000 Kč, 

g)  Organizace sportovního prostředí ve výši 800.000 Kč, 

h)  Sportovní reprezentace Libereckého kraje ve výši 8.920.000 Kč,  

i)  Sportovní infrastruktura ve výši 4.250.000 Kč, 

j) Sport v regionu ve výši 2.026.000 Kč, 

      13) výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí v celkové výši 

6.000.000 Kč, v tom 

a)  Předfinancování registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (NNO) rok 

2019 ve výši 5.000.000 Kč, 

b)  Nadační fond Ozvěna - kompenzační pomůcky nedoslýchavým dětem ve výši 

250.000 Kč, 

c)  ADVAITA, z.ú. - nákup 9-místného automobilu ve výši 750.000 Kč, 

      14) výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy v celkové výši 2.000.000 

Kč, v tom 

a)  Dotace na nostalgické jízdy a propagaci IDOL ve výši 1.000.000 Kč, 

b)  Podpora rozvoje cyklistické dopravy v LK ve výši 1.000.000 Kč, 

      15) výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního 

ruchu v celkové výši 2.911.000 Kč, v tom 

a)  Podpora v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně 

regionálních funkcí knihoven ve výši 1.961.000 Kč, 

b) Individuální podpora kulturních aktivit v LK ve výši 950.000 Kč, 

      16) výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, 

Memoriál Richarda Knolla ve výši 150.000 Kč, 

      17) výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, Podpora zdravotnictví 
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v regionu ve výši 9.000.000 Kč, 

      18) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, Rezerva na 

případné řešení dofinancování nové koncepce ZZS LK, pořízení nemovitého 

majetku souvisejícího s veřejnou dopravou nebo na optimalizaci kapitálové 

struktury kraje na straně pasiv s výhledem na rok 2020, ve výši 30.050.000 Kč, 

      19) výdaje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého 

majetku, Střední průmyslová škola, Česká Lípa - dokončení opravy fasády školy, 

ve výši 4.000.000 Kč, 

      20) výdaje v kapitole 923 07 – Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče 

a cestovního ruchu, Příspěvkové organizace kraje v resortu kultury, památkové 

péče a cestovního ruchu - předfinancování projektů EU ve výši 950.000 Kč, 

      21) výdaje v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor rozvoje a evropských projektů, 

Programy resortu regionálního rozvoje a evropských projektů, 2.1 Program 

obnovy venkova ve výši 1.200.000 Kč, 

      22) výdaje v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a 

sportu, Program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních 

klubech ve výši 8.700.000 Kč, 

      23) výdaje v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí, Program 5.1 

Podpora integrace národnostních menšin a cizinců ve výši 1.000.000 Kč, 

      24) výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu, Program 7.2 Záchrana a obnova památek v LK ve výši 

1.000.000 Kč, 

      25) výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a 

zemědělství, Výstavba a obnova infrastruktury - spoluúčast kraje ve výši 

5.000.000 Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku 

a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/18 k projednání a 

schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje. 

Termín: 24. 04. 2018 


