3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019
e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje

ORJ - 99

Správce: Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v tis. Kč

§

seskupení
položek

1

2399
2399
Celkem

Název seskupení položek

Schválený
rozpočet 2018

Upravený
rozpočet k
31. 10. 2018

3

4

5

2

59
63

Ostatní neinvestiční výdaje
Investiční transfery

20 000
30 000
50 000

31 000
8 067
39 067

Schválený
rozpočet 2019
6

%
7=6/4

20 000
30 000
50 000

100,00
100,00
100,00

Komentář:
20 000 tis.Kč
§ 2399, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje
20 000 tis.Kč
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Podle ust. § 88 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, je část poplatků za odběr podzemních vod ve výši 50% příjmem rozpočtu kraje,
na jehož území se odběr pozemní vody uskutečňuje. Poplatek se platí za skutečné množství odebrané podzemní vody s tím, že zálohy
jsou placeny za povolené množství odběru podzemních vod, které je v naprosté většině vyšší než provedený odběr vody. Toto pak v
praxi znamená, že zaplacené zálohy bývají podstatně vyšší než vyměřený poplatek. Při vyrovnání konečné výše poplatku za uplynulý
kalendářní rok se zaplacenými zálohami dochází k vrácení přeplatku odběrateli podzemní vody.

Dotační program:
Dotační tituly:

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje 2019
Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren
odpadních vod a kanalizací (UZ 470)
Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod (UZ 471)
Obnova environmentálních funkcí území (UZ 472)

30 000 tis.Kč
20 000 tis.Kč
9 000 tis.Kč
1 000 tis.Kč

§ 2399, seskupení pol. 63 - Investiční transfery

30 000 tis.Kč

Investiční transfery obcím

20 000 tis.Kč

Investiční transfery obcím

9 000 tis.Kč

Investiční transfery obcím

1 000 tis.Kč

Schválený rozpočet Olomouckého kraje 2019
Příloha č. 3e): Vodohospodářký fond
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