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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.02.2017

Pořadí jednání č. 57
Změna termínu realizace projektu Vodohospodářskému sdružení Turnov - Smlouva o 
poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program 
vodohospodářských akcí č. OLP/2795/2016

Rada kraje po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

žádost příjemce dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 
287, 511 01, IČ 49295934, o prodloužení termínu realizace projektu „Rozšíření vodního 
zdroje Kalich – VDJ Zbirohy“ na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod 
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého 
kraje č. 361/16/ZK ze dne 21. 6. 2016,

s o u h l a s í

a) se změnou termínu realizace projektu „Rozšíření vodního zdroje Kalich – VDJ Zbirohy“ 
ze dne 31. 5. 2017 na 31. 5. 2018, a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného 
vyúčtování projektu z 20. 7. 2017 na 20. 7. 2018 z důvodu časové koordinace s realizací 
navazujícího úseku rekonstrukce vodovodního řadu v obci Rakousy,

b) s dodatkem č. 1 ke smlouvě OLP/2795/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu 
ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu 
„Rozšíření vodního zdroje Kalich – VDJ Zbirohy“ mezi Libereckým krajem a 
Vodohospodářským sdružením Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 
Turnov, IČ 49295934

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 Vodohospodářskému sdružení Turnov -
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program 
vodohospodářských akcí č. OLP/2795/2016“,

Termín: 28. 02. 2017

b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu Martinu Půtovi, 
hejtmanovi kraje, dodatek po jeho schválení v zastupitelstvu kraje.

Termín: 30. 04. 2017


