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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.04.2018

Pořadí jednání č. 30
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na 
silnice LK II. a III. třídy pro 2018 – 2019 – 1. část“ a poskytnutí investičního příspěvku 
KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 – 2019 
– 2. část“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

1. a) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 200.000 
Kč, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s 
realizací akce „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 -
2019“ týkající se samostatných projektových dokumentací a žádostí v 
předpokládaném rozsahu těchto jednotlivých úseků silnic:
- III/32546 Horka u Staré Paky, etapa II.,
- II/286 Zlepšení protismykových vlastností Lomnice n. P.,
- III/26217 Silnice Podlesí - Novosedlo (vyřazená silnice),
- III/25932 Ždírec - Blatce - hranice kraje,
- III/29042 Tanvald,

     b) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 100.000 Kč do 30 dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů 
od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného 
účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději 
však do 15. 12. 2018,

     c) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2018,

     d) o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2019,

2. a) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 7.800.000 Kč, 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České 
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce 
„Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019“ týkající se 
samostatných projektových dokumentací v předpokládaném rozsahu těchto 
jednotlivých mostů a úseků silnic:
- III/2629 Častolovice, havárie propustku,
- III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku (pod hřbitovem),
- III/28716 Pulečný, havárie propustku,
- II/288 Podbozkov - Cimbál (dodatečné průzkumy),
- Most ev. č. 289-002, Semily, rekonstrukce mostu (průzkumy),
- III/26219 Žandov, rekonstrukce opěrných zdí,
- III/2787 Petrašovice, vč. mostu ev.č. 2787-3,
- II/263 Valteřice - Horní Police,
- III/28716 Kokonín - Pulečný,
- III/27810 Šimonovice, rekonstrukce silnice,
- II/268 Nový Bor, rekonstrukce propustku KM 57.9,
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     b) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 3.900.000 Kč do 30 dnů 
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 
dnů od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového investičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
nejpozději však do 15. 12. 2019,

     c) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2019,

     d) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného 
investičního příspěvku za rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 
31. 1. 2019,

     e) o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného 
investičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2020,

a  u k l á d á

Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, 
zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy 
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.

Termín: 30. 04. 2018


