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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018

Pořadí jednání č. 170
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/18  - úprava kapitoly 932 08 – Fond 
ochrany vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 200/18, kterým se upravují výdaje v 
kapitole 932 08  - Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:

     a) snížením rezerv kapitálových výdajů dílčího ukazatele Program vodohospodářských 
akcí o částku 1.000.000 Kč,

     b) snížením rezerv kapitálových výdajů dílčího ukazatele Výstavba a obnova 
infrastruktury – spoluúčast kraje o částku 8.000.000 Kč,

     c) zavedením nového specifického ukazatele „Výstavba kanalizace a vodovodu v obci 
Vítkovice v Krkonoších  -  Vítkovice“ ve výši 1.000.000 Kč,

     d) zavedením nového specifického ukazatele „Odstranění manganu z vodovodní sítě 
Turnovska – VHS Turnov“ ve výši 8.000.000 Kč,

2. s poskytnutím účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod 
Libereckého kraje, v úhrnné výši 9.000.000 Kč níže uvedeným příjemcům na akce do 
výše:

Název příjemce IČ Adresa/sídlo Název projektu Parametry
Dotace 

v max. výši 
Kč

Obec Vítkovice 00276260
Vítkovice 243, 
512 38 Vítkovice 
v Krkonoších

Výstavba kanalizace a 
vodovodu v obci 
Vítkovice 
v Krkonoších

Kanalizační řad –
501,5 m, 
Vodovodní řad –
227,6 m

1.000.000

VHS Turnov 49295934
Antonína 
Dvořáka 287, 
511 01 Turnov

Odstranění manganu 
z vodovodní sítě
Turnovska

Výstavba 
věžového 
vodojemu – 1 ks,
Výstavba 
vodovodního řadu 
– 1,96 km

8.000.000

3. se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany 
vod Libereckého kraje, uzavíranou:

     a) mezi Libereckým krajem a Obcí Vítkovice, Vítkovice 243, 512 38 Vítkovice v 
Krkonoších, IČ 00276260 na projekt pod názvem „Výstavba kanalizace a vodovodu 
v obci Vítkovice v Krkonoších“, č. OLP/3455/2018,

     b) mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína 
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 na projekt pod názvem „Odstranění 
manganu z vodovodní sítě Turnovska“, č. OLP/3454/2018

a  u k l á d á

1. Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství 
a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Změna rozpočtu 



GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 2 / 2

– rozpočtové opatření č. 200/18  - úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod 
Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací“ k projednání,

Termín: 26. 06. 2018

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí účelové dotace z 
rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod Libereckého kraje k podpisu Jiřímu 
Löffelmannovi, členu rady kraje po jejich schválení v zastupitelstvu kraje.

Termín: 30. 09. 2018


