Rada kraje Vysočina

Pravidla
Rady kraje Vysočina
pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje
Vysočina

Opatření Programu rozvoje kraje 4.1.:
Péče o krajinu Vysočiny

ze dne 8. 3. 2011

č. 07/11
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Čl. 1
Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
(1)

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování darů v oblasti údržby veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina (dále jen „Pravidla“) upravují v souladu
s rozpočtem kraje Vysočina (dále jen „kraj“) naplňování Programu rozvoje kraje
Vysočina, opatření 4.1.: Péče o krajinu Vysočiny.

(2)

Tato Pravidla stanovují postup kraje při poskytování darů obcím kraje Vysočina na
zajišťování údržby veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích
obcí u silnic II. a III. třídy kraje Vysočina.

(3)

Účelem poskytnutí daru je podpora a motivace obcí k zajištění údržby veřejné zeleně
na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd ve
stanovené šíři, do 1 metru, na pruhu travnatého pozemku bezprostředně sousedícího
s vozovkou silnice II. nebo III. třídy, a to nejvýše 2x za vegetační období v souladu
s platnými právními předpisy.

(4)

„Údržbou veřejné zeleně“ se pro účely těchto Pravidel rozumí sekání travních porostů.

(5)

„Veřejným prostranstvím“ se pro účely těchto Pravidel rozumí prostranství vymezená v
§ 34 zákona o obcích.

(6)

„Stanovenou šíří pruhu travnatého pozemku“ se pro účely těchto Pravidel rozumí pruh
travnatého pozemku bezprostředně sousedící s vozovkou silnice II. nebo III. třídy v šíři
do 1 metru.

(7)

„Vegetačním obdobím“ se pro účely těchto pravidel rozumí období od 1. 4. do 30. 9.
příslušného roku.

(8)

„Darem“ se pro účely těchto Pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu
kraje Vysočina vymezenému okruhu příjemců.

(9)

„Žadatelem o dar – příjemcem daru“ může být pouze obec na území kraje Vysočina, na
jejímž území se vyskytuje alespoň jeden průjezdní úsek silnice II. nebo III. třídy (dále
jen „žadatel“ nebo „příjemce“).
Čl. 2
Předmět poskytnutí daru

(1)

Dar žadatelům podle těchto Pravidel lze poskytnout na úhradu nákladů na údržbu
veřejné zeleně na veřejných prostranstvích ve stanoveném rozsahu tj. sečení pruhu
travnatého pozemku bezprostředně sousedícího s vozovkou silnic II. a III. tříd, v šíři do
1 metru, v průjezdních úsecích obcí, tj. v úsecích vymezených značkami IS 12a „Obec“
a IS 12b „Konec obce“ a to nejvýše 2x za vegetační období.
Čl. 3
Podmínky pro poskytnutí daru

(1)

V rámci jednoho kalendářního roku, ve kterém se podávají žádosti podle těchto
Pravidel, může žadatel podat maximálně jednu žádost o dar.
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(2)

Kraj bude poskytovat dar na sečení 1 m2 maximálně ve výši 0,70 Kč včetně DPH.
Náklady převyšující tuto výši jsou na vrub žadatele.

(3)

Kraj bude hradit náklady na sečení maximálně 2x za vegetační období, náklady na
další sečení jsou na vrub žadatele.

(4)

Dar bude žadatelům poskytován po realizaci předmětu daru na základě žádosti
příjemce, která splní kritéria dle čl. 4 těchto Pravidel na formuláři dle přílohy č. 1
Pravidel. Při neuvedení všech požadovaných údajů uvedených v příloze č. 1 Pravidel,
bude žádost vyřazena.

(5)

V případě převisu nad alokací finančních prostředků vymezených v rozpočtu kraje
Vysočina na tuto podporu, má na pořadí žádosti o poskytnutí daru vliv datum přijetí
žádosti.

(6)

Jako podklad pro identifikaci silnic II. a III. tříd v kraji Vysočina doporučuje kraj využít
mapy na webových stránkách kraje Vysočina, dopravní informace.

(7)

Pořízení předmětu daru musí být řádně doloženo žadatelem na formuláři dle přílohy
č. 1 Pravidel takto: objednávkou u dodavatele předmětu daru, v případě provedení
vlastním zaměstnancem pak rozpisem rozsahu vykonané práce. Vždy musí být
doložen soupis množství provedené práce s uvedením druhů uskutečněných úkonů,
počtu fyzických jednotek, cen v Kč za fyzické jednotky a celkovou cenou. Souhrnem
těchto údajů musí být soupis provedených úkonů a prací a faktura vystavená jejich
dodavatelem, případně vyčíslení nákladů při provádění prací vlastním zaměstnancem,
přičemž tyto náklady musí odpovídat nákladům v místě a čase obvyklým. Pořízení
předmětu daru je třeba doložit fotodokumentací přiloženou k příloze č. 1 Pravidel.
Čl. 4
Kritéria pro posuzování žádostí o dar, výše daru

(1)

Průjezdní úsek silnice II. nebo III. třídy obcí v kraji Vysočina.

(2)

Sečení pruhu travnatého pozemku bezprostředně sousedícího s vozovkou silnice II.
nebo III. třídy v šíři do 1 metru.

(3)

Četnost údržby maximálně 2x za vegetační období.

(4)

Dar kraje na 1 m2 je maximálně ve výši 0,70 Kč.
Čl. 5
Náležitosti žádosti, postup předkládání, termíny

(1)

Žádost a vyúčtování se předkládá v písemné podobě na formuláři, který je přílohou č. 1
těchto Pravidel nebo datovou schránkou.

(2)

Žádost a vyúčtování se podává v jednom vyhotovení na adresu Krajský úřad kraje
Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (dále
jen „ODSH“) poštou, datovou schránkou nebo prostřednictvím podatelny krajského
úřadu a to do 30 dnů od ukončení realizace předmětu daru, nejpozději v termínu do 20.
10. kalendářního roku. Rozhodující je datum poštovního razítka.

(3)

Na podání a vyřízení žádosti se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
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(4)

Zveřejnění Pravidel, formulářů a poskytování základních informací o podmínkách
a postupech v podání žádosti zabezpečuje ODSH. Zároveň zabezpečuje zpracování
veškerých sumarizačních výstupů a informací o realizaci předmětů daru.

(5)

Pravidla s přílohami a jména kontaktních pracovníků jsou umístěna na internetové
adrese www.kr-vysocina.cz v dokumentech ODSH.
Čl. 6
Poskytování darů, kontrola

(1)

Poskytování darů je zabezpečeno a řízeno krajem.

(2)

O poskytnutí daru rozhodne příslušný orgán kraje Vysočina.

(3)

Dar bude poskytnut zpětně po realizaci předmětu daru na základě žádosti a
vyúčtování, včetně dokladů dle přílohy č. 1 těchto Pravidel.

(4)

Dar bude žadateli poukázán převodem finančních prostředků na účet žadatele do
30 dnů po předložení žádosti a vyúčtování a ověření doložených dokladů.

(5)

Dar nepředstavuje nárokový příspěvek, na jeho poskytnutí nevzniká právní nárok.
Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)

Za aktualizaci těchto Pravidel odpovídá ODSH.

(2)

Žádosti o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích
v průjezdních úsecích obcí u silnic II. a III. třídy kraje Vysočina podané před účinností
těchto Pravidel se vyřizují dle těchto Pravidel.

(3)

Nedílnou součástí těchto Pravidel je Příloha č. 1 „Žádost o poskytnutí daru, vyúčtování
nákladů a závěrečná zpráva spojená s údržbou veřejné zeleně na veřejných
prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina“.

(4)

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem zrušení „Zásad Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí
kraje Vysočina“ č. 03/08, ze dne 12. 2. 2008 Zastupitelstvem kraje Vysočina.

(5)

Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 8. 3. 2011
a schválena usnesením č. 0381/09/2011/RK.

V Jihlavě, dne 8. 3. 2011

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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Příloha č. 1

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU,
VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOJENÁ S
ÚDRŽBOU VEŘEJNÉ ZELENĚ
NA
VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍCH
V PRŮJEZDNÍCH ÚSECÍCH OBCÍ PODÉL SILNIC II. A III. TŘÍDY V KRAJI
VYSOČINA
1. Údaje o žadateli:
Název žadatele (úplný název dle
dokladu o právní subjektivitě)
Sídlo žadatele (ulice a číslo popisné,
PSČ a obec)
Identifikační číslo
Statutární zástupce (jméno, příjmení,
telefon, e-mail)
Kontaktní osoba (jméno, příjmení,
telefon, e-mail)
Bankovní spojení (číslo účtu, banka,
pobočka)
Požadovaná částka

2. Podklady pro vyúčtování:
2.1. Skutečně udržované úseky silnic II. a III. tříd

Obec

Číslo
silnice

Délka průjezdního
(udržovaného)úseku
vm

Šířka
pruhu
(max.
1m)

Celkem m2
udržovaného
úseku

Počet
sečení
(max. 2x)

Požadovaná
částka

Výpočet požadované částky:
délka úseku x šířka pruhu (max. 1m) x 0,7 (max.cena za m2) x počet sečení (max. 2x za
veg.období)

Celkově požadovaná částka na
uskutečněnou údržbu (zaokrouhlení na
celé koruny směrem dolů)
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2.2. Seznam dokladů použitých k vyúčtování předmětu daru

Název dokladu (např. faktura, dohoda o provedení práce,
výdajový pokl. doklad, doklady o uhrazení, atd.)

Částka

3. Závěrečná zpráva:
3.1. Popis realizace projektu – údržba veřejné zeleně na veřejných prostranstvích
v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd v kraji Vysočina (popište, jak byl projekt
zrealizován).

3.2. Realizaci projektu doplňte fotodokumentací.

V..............................dne.......................
Razítko a podpis statutárního zástupce: ....................................................................................
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