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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.05.2017

Pořadí jednání č. 51
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 129/17  - snížení výdajů v kapitole 920 06 -
Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, 
odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace pro Vodohospodářské sdružení Turnov a 
závazek spolufinancování kraje v roce 2018 a v roce 2019

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 129/17, kterým se:

     a) snižují výdaje kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o částku 
4.000.000 Kč z akce „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“,

     b) navyšují výdaje kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy o částku 4.000.000 Kč 
na akci „Jilemnice – zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní 
Štěpanice – likvidace odpadních vod“,

2. s poskytnutím investiční dotace do celkové výše 21.000.000 Kč, z toho v roce 2017 do 
výše 4.000.000 Kč, v roce 2018 do výše 12.000.000 Kč a v roce 2019 do výše 5.000.000 
Kč, Vodohospodářskému sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 
Turnov, IČ 49295934 na realizaci akce „Jilemnice – zkapacitnění vodovodního zdroje 
Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice – likvidace odpadních vod“,

3. se závazkem spolufinancováním projektu Vodohospodářského sdružení Turnov, se 
sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 „Jilemnice – zkapacitnění 
vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice – likvidace odpadních vod“ 
Libereckým krajem formou poskytnutí účelové investiční dotace do výše 12.000.000 Kč 
z rozpočtu kraje v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace do výše 5.000.000 
Kč z rozpočtu kraje v roce 2019,

4. se smlouvou o poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci akce „Jilemnice –
zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice – likvidace 
odpadních vod“ č. OLP/1505/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a 
Vodohospodářským sdružením Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 
Turnov, IČ 49295934,

a  u k l á d á

1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 129/17  a poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu Libereckého kraje Vodohospodářskému sdružení Turnov k projednání 
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 30. 05. 2017

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Marku Pieterovi, náměstku 
hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace OLP/1505/2017 po schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 
129/17 zastupitelstvem kraje, k podpisu.

Termín: 30. 06. 2017


