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

1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.01.2017

Pořadí jednání č. 69
Rozpočtové opatření č. 7/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých 
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení výdajů v kapitolách 926 08 –
Dotační fond a 932 08 - Fond ochrany vod, odboru životního prostředí a zemědělství

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 7/17, kterým se:

I. navyšují finanční zdroje kraje 2017 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 58.078.406,18 
Kč,

II. navyšují výdaje kapitol peněžních fondů, odbor životního prostředí a zemědělství, v 
rozpočtu kraje 2017 o celkovou částku 58.078.406,18 Kč; v tom:

     1. kapitola 926 08 - Dotační fond o částku 3.310.727,82 Kč:

     a) Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty – nespecifikované rezervy 
programu ve výši 27.415,89 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 
1.749.999,75 Kč,

     b) Program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny – nespecifikované rezervy programu 
ve výši 95.187,68 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 671.815,50 Kč,

     c) Program 8.3 Podpora včelařství – nespecifikované rezervy programu ve výši 5.248 
Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 606.864 Kč,

     d) Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a 
zemědělství – nespecifikované rezervy programu ve výši 997 Kč, jmenovité 
projekty/akce v souhrnné výši 153.200 Kč,

     2. kapitola 932 08 – Fond ochrany vod o částku 54.767.678,36 Kč:

     a) Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole 
Turów – rezervy kapitálových výdajů ve výši 4.484.207,80 Kč, jmenovité 
projekty/akce v souhrnné výši 5.515.792,20 Kč,

     b) Finanční rezerva Fondu ochrany vod Libereckého kraje – nespecifikované rezervy 
ve výši 20.000.000 Kč,

     c) Výstavba a obnova infrastruktury – spoluúčast kraje – rezervy kapitálových výdajů 
ve výši 385.500 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 400.000 Kč,

     d) Program vodohospodářských akcí – rezervy kapitálových výdajů ve výši 
19.148.809,59 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 4.833.368,77 Kč

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku 
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 7/17 jako písemnou informaci na jednání 
Zastupitelstva Libereckého kraje.

Termín: 31. 01. 2017


