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11. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE 
DNE 11.06.2018

Pořadí jednání č. 9
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 212/18 – navýšení příjmů kraje, snížení
výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, snížení výdajů v 
kapitole 920 06 - Účelové Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v 
kapitole 917 06 - Transfery, odbor dopravy; podpora cyklodopravy LK

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 212/18, kterým se navyšují příjmy kraje 
v celkové výši 391.617 Kč, a to:

     a) vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 17.000 Kč,

     b) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 37.800 Kč,

     c) vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 15.450 Kč,

     d) zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se 
sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 v souvislosti se 
závěrečným vyúčtováním neinvestičního příspěvku poskytnutého na akci „Údržba 
pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy 
silnic Libereckého kraje, p.o.“ dle smlouvy č. OLP/5426/2016 ve výši 83.819 Kč,

     e) zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se 
sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 v souvislosti se 
závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č. 
OLP/3218/2014 ve výši 44.020 Kč,

     f) zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se 
sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 v souvislosti se 
závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č. 
OLP/3217/2014 ve výši 82.000 Kč,

     g) vybrané za náklady řízení ve výši 69.078 Kč,

     h) vybrané za prodej pozemků ve výši 42.450 Kč,

2. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 212/18, kterým se snižují výdaje v 
celkové výši 1.102.662 Kč, a to tak, že se:

     a) snižují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy z akce 
„Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ ve výši 682.662 Kč,

     b) snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy z akce „výkupy 
pozemků“ ve výši 420.000 Kč,

3. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 212/18, kterým se navyšují výdaje v 
kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy celkové výši 1.494.279 Kč, a to tak, že se:

     a) snižuje nespecifikovaná rezerva akce „Podpora rozvoje cyklistické dopravy v LK“ 
ve výši 491.800 Kč,

     b) navyšují jednotlivé akce v celkové výši 1.986.079 Kč:
-„Cyklostezka Panenský potok – vyhledávací studie“ ve výši 250.096 Kč,
-„Oprava turistické lávky Rádlo přes I/65“ ve výši 500.000 Kč,
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-„Napojení JBC na cyklotrasu Odra-Nisa podél I/65“ ve výši 588.100 Kč,
-„Smíšená stezka pro pěší a cyklisty“ ve výši 647.883 Kč,

4. s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje na rozvoj cyklistické dopravy, níže uvedeným 
žadatelům o individuální dotaci na projekty ve výši 1.986.079 Kč:

Poř. číslo 1.
IČ 00260401

Příjemce 
dotace/ 

žadatel/sídlo
Obec Brniště, Brniště 102, 471 29 Brniště  

Název projektu Cyklostezka Panenský potok – vyhledávací studie

Účel projektu

Vyhotovení územně technické (vyhledávací) studie, která
prověří možnosti realizace bezpečného propojení Mimoň –
Jablonné v Podještědí pro cyklisty s cílem odklonění této 
dopravy od frekventovaných silnic II/270 a III/2708 a 
III/26834.

Název 
parametru 
projektu

Územně technická studie

Měrná
jednotka

Ks

Hodnota 
parametru

1

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

357.280

Podíl dotace na 
nákladech 

projektu (%)
70

Max. výše 
dotace (Kč)

250.096

Investice/           
neinvestice

investice

Termín 
realizace 
projektu

1. 6. 2018 – 31. 10. 2018

Poř. číslo 2.
IČ 00262544

Příjemce 
dotace/ 

žadatel/sídlo
Obec Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo  

Název projektu Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65

Účel projektu Oprava a revize turistické lávky přes I/65.
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Název 
parametru 
projektu

Kompletní oprava lávky

Měrná
jednotka

soubor

Hodnota 
parametru

1

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

1.000.000

Podíl dotace na 
nákladech 

projektu (%)
50

Max. výše 
dotace (Kč)

500.000

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

31. 5. 2018 – 31. 10. 2018

Poř. číslo 3.
IČ 00262544

Příjemce 
dotace/ 

žadatel/sídlo
Obec Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Radlo  

Název projektu
Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra Nisa/Nová Hřebenovka podél 

I/65

Účel projektu Vytvořit kvalitní cyklistické propojení Jablonce nad Nisou s odbočkou 
k Rádlu mimo silnici I/65, na kterou je vjezd cyklistům zakázán.

Název 
parametru 
projektu

Oprava povrchu – asfaltový pás 5+4 cm

Měrná
jednotka

soubor

Hodnota 
parametru

1

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

1.176.200

Podíl dotace na 
nákladech 

projektu (%)
50

Max. výše 
dotace (Kč)

588.100
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Investice/           
neinvestice

investice

Termín 
realizace 
projektu

31. 5. 2018 – 31. 10. 2018

Poř. číslo 5.
IČ 00525707

Příjemce 
dotace/ 

žadatel/sídlo
Obec Dubnice, Dubnice 240, 471 26 Dubnice  

Název projektu Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Účel projektu
V návaznosti na realizaci okružní křižovatky ve Stráži pod Ralskem se 

bude realizovat smíšená stezka pro pěší a cyklisty podél III/27241 v délce 
93 m a šířce 2.0 m.

Název 
parametru 
projektu

Stezka pro pěší a cyklisty

Měrná
jednotka

metry

Hodnota 
parametru

93

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

647.883

Podíl dotace na 
nákladech 

projektu (%)
100

Max. výše 
dotace (Kč)

647.883

Investice/           
neinvestice

investice

Termín 
realizace 
projektu

1. 8. 2018 – 29. 3. 2019

5. s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Rekonstrukce mostu 
přes řeku Jizeru“, níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 2.000.000 Kč, z 
důvodu plánované realizace projektu až v roce 2019 a z důvodu omezených prostředků v 
rozpočtu kraje:

Poř. číslo 4.
IČ 00262421

Příjemce 
dotace/ 

žadatel/sídlo
Obec Kořenov, Kořenov 480, 468 49 Kořenov
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Název projektu Rekonstrukce mostu přes řeku Jizeru

Účel projektu
Rekonstrukce stávajícího mostu na pomezí Krkonoš a Jizerských hor, 

který je v havarijním stavu.

Název 
parametru 
projektu

most

Měrná
jednotka

kus

Hodnota 
parametru

1

Celkové
plánované
náklady 

projektu (Kč)

6.000.000

Podíl dotace na 
nákladech 

projektu (%)
33,33

Max. výše 
dotace (Kč)

2.000.000

Investice/           
neinvestice

neinvestice

Termín 
realizace 
projektu

11. 3. 2019 – 22. 11. 2019

6. se smlouvami o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje rámci rozvoje 
cyklistické dopravy:

     a) OLP/3829/2018, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Obcí Brniště, 
Brniště 102, 471 29 Brniště, IČ 00260401;

     b) OLP/3826/2018, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem, Obcí Rádlo, Rádlo 
252, 468 03 Rádlo, IČ 0026254 na projekt Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici 
I/65;

     c) OLP/3824/2018, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Obcí Rádlo, Rádlo 
252, 468 03 Rádlo, IČ 00262544 na projekt Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu 
Odra Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65;

     d) OLP/3828/2018, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Obcí Dubnice, 
Dubnice 240, 471 26 Dubnice, IČ 00525707

a  u k l á d á

1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek: předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje poskytnutí dotace z rozpočtu kraje 
níže uvedeným žadatelům: ve výši 250.096 Kč žadateli Obec Brniště, ve výši 500.000 
Kč a 588.100 Kč, žadateli Obec Rádlo ve výši 647.883Kč k rozhodnutí, změnu rozpočtu 
– rozpočtové opatření č. 212/18 a smlouvy o poskytnutí účelové dotace OLP/3829/2018, 
OLP/3826/2018, OLP/3824/2018, OLP/3828/2018, ke schválení,

Termín: 26. 06. 2018
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2. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek: předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje 
ve výši 2.000.000 Kč žadateli Obec Kořenov, k rozhodnutí,

Termín: 26. 06. 2018

3. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací OLP/3829/2018, OLP/3826/2018, OLP/3824/2018, OLP/3828/2018, k 
podpisu Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a 
veřejných zakázek, po schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 212/18 
zastupitelstvem kraje,

Termín: 15. 08. 2018

4. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek
vyrozumět žadatele Obec Kořenov, Kořenov 480, 468 49 Kořenov, IČO: 00262421 o 
neposkytnutí dotace po rozhodnutí Zastupitelstva.

Termín: 15. 07. 2018


