
GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 1 / 2

17. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 03.10.2017

Pořadí jednání č. 46
Změna termínu realizace projektu – Svazek obcí Košťálov - Libštát - OLP/5131/2016, 
Obec Košťálov – OLP/4666/2016, Město Hodkovice nad Mohelkou – OLP/3693/2016

Rada kraje po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

a) žádost příjemce dotace Svazku obcí Košťálov - Libštát, se sídlem Košťálov 201, 512 02 
Košťálov, IČ 62013203, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Košťálov, 
projektová dokumentace na obnovu vodovodního řádu, dolní část obce“, na jehož 
realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program 
vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 94/V/16/ZK ze 
dne 20. 12. 2016,

b) žádost příjemce dotace Obce Košťálov, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov, IČ 
00275841, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Košťálov, Kundratice 
střed – projektová dokumentace na obnovu vodovodu“, na jehož realizaci byla schválena 
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 94/V/16/ZK ze dne 20. 12. 2016,

c) žádost příjemce dotace Město Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem Náměstí T. G. 
Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 00262820 o prodloužení termínu 
ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace centrální kanalizace a ČOV 
Jílové“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, 
Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 
450/16/ZK ze dne 30. 8. 2016,

s o u h l a s í

a) se změnou termínu ukončení realizace projektu „Košťálov, projektová dokumentace na 
obnovu vodovodního řádu, dolní část obce“ ze dne 30. 11. 2017 na 31. 12. 2018 a s 
prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2018 na 
19. 2. 2019 z důvodu zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení,

b) se změnou termínu ukončení realizace projektu „Košťálov, Kundratice střed – projektová 
dokumentace na obnovu vodovodu“ ze dne 30. 11. 2017 na 31. 12. 2018 a s 
prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2018 na 
19. 2. 2019 z důvodu zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení,

c) se změnou termínu ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace centrální 
kanalizace a ČOV Jílové“ ze dne 30. 11. 2017 na 30. 11. 2019 a s prodloužením termínu 
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2018 na 19. 1. 2020 z důvodu 
zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,

d) s dodatkem č. 1 ke smlouvě OLP/5131/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu 
ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu 
„Košťálov, projektová dokumentace na obnovu vodovodního řádu, dolní část obce“ mezi 
Libereckým krajem a Svazkem obcí Košťálov - Libštát, se sídlem Košťálov 201, 512 02 
Košťálov, IČ 62013203,

e) s dodatkem č. 1 ke smlouvě OLP/4666/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu 
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ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu 
„Košťálov, Kundratice střed – projektová dokumentace na obnovu vodovodu“ mezi 
Libereckým krajem a Obcí Košťálov, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov, IČ 
00275841,

f) s dodatkem č. 1 ke smlouvě OLP/3693/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu 
ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu 
„Projektová dokumentace centrální kanalizace a ČOV Jílové“ mezi Libereckým krajem a 
Městem Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 
Hodkovice nad Mohelkou, IČ 00262820

a  u k l á d á

a) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a 
rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení 
materiál „Změna termínu realizace projektu - Svazek obcí Košťálov - Libštát -
OLP/5131/2016, Obec Košťálov – OLP/4666/2016, Město Hodkovice nad Mohelkou –
OLP/3693/2016“,

Termín: 31. 10. 2017

b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu Jiřímu 
Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje 
venkova, dodatky po jejich schválení v zastupitelstvu kraje.

Termín: 31. 12. 2017


