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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.04.2018

Pořadí jednání č. 31
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „obnova a údržba alejí na 
Frýdlantsku“ a na akci „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ 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 1.000.000 
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 „obnova a údržba alejí na Frýdlantsku“,

     b) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 500.000 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. 2019,

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

     d) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního 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 
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2020,

2. a) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 10.000.000 
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 „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ týkající se 
demolice objektů na parcelách č. 202, 206, 212, 213, 214, 216, 221, 226, 231, 236 a 
261 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí,

     b) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního 
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 5.000.000 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. 2019,

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

     d) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného 
neinvestičního 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 
neinvestičního 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


