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1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 09.01.2018

Pořadí jednání č. 60
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/18 – alokace použitelných finančních zdrojů 
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů a úprava 
kapitol odboru životního prostředí a zemědělství: 932 08 – Fond ochrany vod, 934 08 –
Lesnický fond

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 3/18, kterým se:

1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování – změnou stavu 
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 52.379.702,53 
Kč,

2. navyšují výdaje kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a 
zemědělství, v rozpočtu kraje 2018 o celkovou částku 47.381.831,09; v tom:

     a) Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole 
Turów – rezervy kapitálových výdajů ve výši 486,80 Kč, jmenovité projekty/akce v 
souhrnné výši 162.153,70 Kč,

     b) Finanční rezerva Fondu ochrany vod Libereckého kraje – nespecifikované rezervy 
ve výši 10.000.000 Kč,

     c) Výstavba a obnova infrastruktury – spoluúčast kraje – rezervy kapitálových výdajů 
ve výši 3.000.000 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 400.000 Kč,

     d) Program vodohospodářských akcí – rezervy kapitálových výdajů ve výši 
32.345.992,70 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 1.473.197,89 Kč,

3. navyšují výdaje kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a 
zemědělství, v rozpočtu kraje 2018 o celkovou částku 4.997.871,44 Kč v tom:

     a) Program pro poskytování dotací na hospodaření v lesích – nespecifikované rezervy 
ve výši 3.074.391,44 Kč, jmenovité projekty/ akce v souhrnné výši 39.760 Kč,

     b) Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích – nespecifikované rezervy 
programu ve výši 1.883.720 Kč,

4. snižují výdaje v kapitole 934 08 -  Lesnický fond, odbor životního prostředí a 
zemědělství – nespecifikované rezervy Programu pro poskytování dotací na hospodaření 
v lesích o částku 1.800.000 Kč,

5. snižují výdaje v kapitole 934 08 -  Lesnický fond, odbor životního prostředí a 
zemědělství – nespecifikované rezervy programu Podpora zmírnění následků sucha v 
lesích o částku 1.883.720 Kč,

6. zvyšují výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod – rezervy kapitálových výdajů 
Programu vodohospodářských akcí o částku 3.683.720 Kč

a  u k l á d á

Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a 
rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové 
opatření č. 3/18 k projednání a schválení.

Termín: 30. 01. 2018


