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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017

Pořadí jednání č. 109
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z 
Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2016

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 161/17, kterým se snižují výdaje v  
kapitole 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, nespecifikované rezervy Programu vodohospodářských akcí ve výši 
2.894.208,11 Kč a současně se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele u jednotlivých 
akcí v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program 
vodohospodářských akcí v celkové výši 2.894.208,11 Kč, bez dopadu na celkový objem 
kapitoly,

2) s poskytnutím účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod 
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2016, v úhrnné výši 2.894.208,11 
Kč níže uvedeným příjemcům na akce do výše:

Název příjemce IČ Adresa/sídlo Název projektu Parametry

Dotace 
v max. výši 

Kč/podíl 
dotace 

z celkových 
způsobilých 
výdajů %

Obec Bohatice 00673340 Bohatice 79, 
470 02 
Bohatice

Vodovod 
Bohatice

Vodovodní
řady 5.437 m

1.796.000/ 
8,32%

Obec Bozkov 00275611 Bozkov 270, 
512 13 
Bozkov

Obnova části 
kanalizace v obci 
Bozkov

Kanalizační
řad 171 m

352.000/ 
70%

Obec Krompach 00673421 Krompach 49, 
471 57 
Krompach

Rekonstrukce 
vodovodu Valy 
II. a oprava části 
obecního 
vodovodu

Vodovodní
řady 662 m

746.208,11/ 
70%

3) se zmocněním Jiřího Löffelmanna, člena rady kraje, řízení resortu životního prostředí, 
zemědělství a rozvoje venkova, č. PM/57/2017 k podpisu smluv o poskytnutí účelové 
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje,

4) se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany 
vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí, uzavíranou:

     a) mezi Libereckým krajem a Obcí Bohatice, Bohatice 79, 470 02 Bohatice, IČ 
00673340 na projekt pod názvem „Vodovod Bohatice“, č. OLP/1634/2017,

     b) mezi Libereckým krajem a Obcí Bozkov, Bozkov 270, 512 13 Bozkov, IČ 
00275611 na projekt pod názvem „Obnova části kanalizace v obci Bozkov“, č. 
OLP/1633/2017,
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     c) mezi Libereckým krajem a Obcí Krompach, Krompach 49, 471 57 Krompach, IČ 
00673421 na projekt pod názvem „Rekonstrukce vodovodu Valy II. a oprava části 
obecního vodovodu“, č. OLP/1626/2017

a  u k l á d á

Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a 
rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Změna rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 161/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod 
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2016" ke schválení

Termín: 27. 06. 2017


