Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
pro období 2014 – 2020
ze dne 26. 6. 2012

č. 08/12
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Čl. 1
Obecné podmínky
(1)

Podle těchto „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020“ (dále jen „Zásady“) se poskytují
finanční příspěvky (dále jen „příspěvky”) na:
a) A obnovu lesů poškozených imisemi,
b) B obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,
c) C Neobsazeno,
d) D ekologické a k přírodě šetrné technologie.

(2)

Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území
Kraje Vysočina.

(3)

Administrativní úkony spojené s poskytováním příspěvků zabezpečuje Odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen
„příslušný odbor“).

(4)

Příspěvky podle čl. 1 odstavce 1 písm. a) až d) těchto Zásad poskytuje Kraj Vysočina.
O poskytnutí příspěvku rozhoduje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“):
a) podle § 36 zákona o krajích zastupitelstvo kraje;
b) podle § 59 zákona o krajích rada kraje.

(5)

V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem
o příspěvek vždy osoba, která:
a) má většinový spoluvlastnický podíl1, nebo
b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu
se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(6)

Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat
i souhlas vlastníka pozemku s realizací prací, na které bude poskytnut finanční
příspěvek nájemci.

(7)

Příspěvky jsou poskytovány zpětně, po splnění předmětu příspěvku. Jsou poskytovány
sazbou na technickou jednotku (dále jen "sazbové příspěvky") podle množství
potvrzeného odborným lesním hospodářem nebo zjištěného venkovní kontrolou, je-li
provedena. Rozhodujícím pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a
podmínek stanovených v Zásadách.

(8)

Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného
předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(9)

Příspěvek se neposkytne, pokud celková výše příspěvku vypočtená žadatelem
a odsouhlasená příslušným odborem je nižší než 1 000 Kč.

(10) Žádost o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto Zásad podává
žadatel na formulářích, které jsou součástí těchto Zásad. Žádost se doručuje osobně
prostřednictvím podacího místa Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33
Jihlava, nebo je lze zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Podací
místo zaeviduje úplnou žádost dnem přijetí.
1

§ 1128 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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(11) Žádost se podává:
a) na každý dotační titul samostatně;
b) v písemné podobě;
c) žádost, která obsahuje více než 10 řádků, nebo když je požadováno více než
30 000,- Kč je žadatel povinen předat žádost v písemné i v digitální podobě.
Program pro pořízení dat v digitální podobě předá žadateli na požádání Krajský úřad
Kraje Vysočina;
d) v elektronické podobě na adresu posta@kr-vysocina.cz podepsané zaručenými
elektronickými podpisy1.
(12) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve příslušný odbor
žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené
nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, žádost bude příslušným
orgánem kraje zamítnuta. Posouzením se rozumí porovnání všech náležitostí žádosti
s podmínkami Zásad. Je-li žádost úplná, resp. jsou v termínu odstraněny nedostatky, je
žádost zaregistrována do pořadí.
(13) Žádosti jsou posuzovány příslušným odborem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.
(14) Po posouzení žádosti příslušný odbor předloží příslušnému orgánu kraje návrh na
poskytnutí příspěvku.
(15) Na úkony a rozhodování příslušného odboru podle těchto Zásad se nevztahuje správní
řád.
(16) Převod finančních prostředků bude zabezpečen příslušným odborem na základě
usnesení příslušných orgánů kraje a žadatel bude písemně vyrozuměn.
(17) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele.
(18) V případě, že už byla na předmět obsahu žádosti poskytnuta jiná podpora z veřejných
zdrojů, nelze poskytnout ve stejné záležitosti v témže roce finanční příspěvek podle
těchto Zásad.
(19) Pravomocně uložena sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní
zákon“), může být důvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek podle těchto Zásad.
(20) Kontrola hospodaření s prostředky rozpočtu poskytnutými dle těchto Zásad je
prováděna ve smyslu zákona upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě.
(21) Pokud kraj při kontrolní činnosti zjistí porušení rozpočtové kázně podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, bude postupováno v souladu s tímto zákonem.
(22) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na
žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v tomto rozsahu:
a) jména a příjmení žadatele, název právnické osoby,
b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),
c) úplná adresa bydliště, popř. sídlo,
1

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o

elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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d) předmět příspěvku,
e) výše poskytnutého příspěvku.
(23) V případě, že žadatel oznámí změnu údajů identifikující žadatele a tuto změnu doloží
příslušnými doklady, poznamená příslušný odbor změnu ve spise.
(24) Žadatel zajistí potvrzení přílohy žádosti odborným lesním hospodářem v rozsahu, že
práce jsou provedeny kvalitně, v souladu s lesním zákonem, lesním hospodářským
plánem, příp. lesními hospodářskými osnovami, číselnou správnost uvedených údajů
a že sadební materiál byl dodán osobou s platnou licencí pro nakládání se semeny
a sazenicemi lesních dřevin.
(25) Příspěvek lze poskytnout maximálně do výše skutečného rozsahu provedených prací
předmětu příspěvku.
(26) Žadatelem ani příjemcem nemůže být Česká republika, jí zřízená nebo založená osoba
pověřená správou lesů v majetku státu.
(27) Finanční podporu ze Zásad lze poskytnout až poté, co Zásady posoudí a schválí
Evropská komise (v souladu s článkem 3 Nařízení rady (ES) č. 659/1999, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES).
(28) Z finančních prostředků kraje nebude financována obnova a rekonstrukce porostu po
kalamitě, na kterou je vystaveno standardizované stanovisko Lesní ochranné služby
potvrzující kalamitní rozsah poškození.
Čl. 2
Příspěvky
A.

Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

(1)

Předmět příspěvku:
a)
b)
c)
d)

přirozená obnova a umělá obnova síjí,
umělá obnova sadbou - první,
umělá obnova sadbou - opakovaná,
ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti
buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),
e) zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí
s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30% a vyšším,
zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě.
(2)

Sazba příspěvku:
Č.
ř.

Předmět příspěvku

Technické
jednotky

1. Přirozená obnova a umělá
obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny1 Kč/ha
Kč/ha
- ostatní dřeviny
2. Umělá obnova sadbou – první
4

Indikace

A
A

a
a

1
2

Sazba v
pásmu ohrožení
A

B

15 000
10 000

15 000
10 000

- meliorační a zpevňující dřeviny
- ostatní dřeviny
3. Umělá obnova sadbou– opak.
- meliorační a zpevňující dřeviny
- ostatní dřeviny
4. Ochrana
mladých
lesních
porostů
- ochrana kultur proti buřeni
- ochrana kultur proti zvěři
- ochrana kultur proti klikorohu
- ochrana kultur proti myšovitým
5. Zřizování
nových
oplocenek
o výšce minimálně 160 cm
za účelem zajištění lesních
porostů nebo jejich částí se
zastoupením
melioračních
a zpevňujících dřevin 30 %
a vyšším
6. Zlepšování kvality lesní půdy –
hnojení k jednotlivým sazenicím
při výsadbě
1)

Kč/sazenici
Kč/sazenici
Kč/sazenici
Kč/poloodrostek
Kč/odrostek
Kč/sazenici

A
A
A
A
A
A

b
b
c
c
c
c

1
2
1
2
3
4

12
8
9
30
40
7

12
8
9
30
40
7

Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha

A
A
A
A

d
d
d
d

1
2
3
4

4 500
3 500
1 000
2 500

4 000
2 500
700
2 000

Kč/km

A

e

1

70 000

70 000

Kč/ha

A

f

1

2 000

2 000

Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů a rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

(3)

Kritéria příspěvku:
a) pásmo ohrožení A1
b) pásmo ohrožení B1.

(4)

Způsob výpočtu příspěvku:
Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených
technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

(5)

Podmínky přiznání příspěvku:
a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími
hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b) žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
c) přirozená a umělá obnova je pro účely těchto Zásad i zalesnění lesních pozemků,
které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
d) při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby
schopného sadebního materiálu2,
e) příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na
obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro
základní dřevinu3,
f) příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek
minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu3,
g) za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním
a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

1
2

3

Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
Vyhláška č. 29/2004 Sb., a vyhláška č. 139/2004 Sb.
Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.
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h) příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných
lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořenného materiálu do
500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované
plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,
i) poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním,
podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto
pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do
120 cm,
j) odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním,
podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto
pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do
250 cm,
k) příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok.
(6)

Žadatel:
Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu1 vztahují
práva a povinnosti vlastníka lesa.

(7)

Základní náležitosti žádosti:
a) formulář žádosti podle vzoru přílohy č. 1 těchto Zásad,
b) formulář přílohy k žádosti podle vzoru přílohy č. 2 těchto Zásad,
c) průvodní list použitého reprodukčního materiálu2 nebo list o původu sadebního
materiálu pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,

(8)

Termín podání žádosti o příspěvek:
a) na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 31. května běžného roku,
b) do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

B.

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

(1)

Předmět příspěvku:
I. Obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v čl. II. písmenu A:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b) umělá obnova sadbou - první,
c) umělá obnova sadbou - opakovaná,
d) zajištění lesních porostů3 v zákonné lhůtě4.
II. Výchova lesních porostů:
e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou
nebo náhradní dřevinnou skladbou,
f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní
úmyslná těžba).

(2)

1
2

Kritéria příspěvku:
a) skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“,
b) zařazení lesů do kategorie lesů ochranných5 (lesy ochranné),
c) zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení1 s výjimkou lesů v uznaných
oborách a v samostatných bažantnicích2 (lesy zvláštního určení),

§ 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
Příloha č. 16,17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb.

3

§ 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

4

§ 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

5

§ 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
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d) zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).
(3)

Zařazení souborů lesních typů do skupin:
Skupina
Soubory lesních typů
1.
9Z, 9R, 9K, 8Z, 8Y, 8V, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8F, 8A, 7Z, 7Y, 7T, 7R, 7Q,
7N, 7M, 7K, 6Z, 6Y, 6T, 6Q, 6M, 5Z, 5Y, 5R, 5M, 4Z, 4Y, 4X, 4Q, 4M, 3Z, 3Y, 3X,
3T, 3Q, 3P, 3N, 3M, 3K, 3J, 3C, 2Z, 2X, 2W, 2T, 2S, 2Q, 2P, 2N, 2M, 2K, 2I, 2C, 2A,
1Z, 1X, 1S, 1Q, 1P, 1N, 1M, 1K, 1J, 1I, 1H, 1C, 1B, 1A, 0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0P, 0N,
0M, 0K, 0C
2.
7S, 7F, 6N, 6L, 6K, 5T, 5Q, 5N, 5K, 4N, 4K, 4C, 3R, 3I, 3A, 2O, 1T, 1O, 1G, 0O

(4)

Č.
ř.

Sazba příspěvku:

Předmět
příspěvku

1. Přirozená obnova a
umělá obnova síjí
- meliorační a
zpevňující dřeviny
- základní dřeviny
2. Umělá obnova sadbou
první
- meliorační
a zpevňující dřeviny
- základní dřeviny
3. Umělá obnova sadbou
opakovaná
- meliorační
a zpevňující dřeviny
- základní dřeviny
4. Zajištění lesních
porostů
- meliorační
a zpevňující dřeviny
- základní dřeviny
5. Odstraňování lesních
porostů v rámci
rekonstrukce
6. Výchova lesních
porostů do 40 let
skutečného věku
- prořezávky
- předmýtní úmyslná
těžba
(5)

Technické
jednotky

Indikace

Skupina
souborů lesních
typů

Lesy

O

zvl.
určení
U

hospodářské
H

a 1 12 000 12 000

12 000

12 000

12 000

2 10 000 10 000

10 000

10000

-

Kč/ha

B

Kč/ha

B a

1.

2.

1

2

ochranné

Kč/sazenici B

b 1

9

9

9

9

9

Kč/sazenici B

b 2

6

5

6

4

-

1
2
3
4

30
40
-

30
40
-

30
40
-

30
40
-

30
40
-

Kč/sazenici
Kč/poloodr.
Kč/odrostek
Kč/sazenici

B c
B c
B c
B c

Kč/ha

B

d 1 34 000 26 500

34 000

20 000

20 000

Kč/ha

B

d 2 20 000 16 000

20 000

8 000

-

Kč/ha

B

e 1

-

-

10 000

10 000

10 000

Kč/ha
Kč/ha

B
B

f
f

1
2

-

-

4 000
3 200

4 000
3 200

4 000
3 200

Způsob výpočtu příspěvku:

1

§ 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

2

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

7

Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených
technických jednotek (např. ha, počet sazenic).
(6)

Podmínky přiznání příspěvku:
a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími
hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b) žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
c) přirozená a umělá obnova je pro účely těchto Zásad i zalesnění lesních pozemků,
které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
d) při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby
schopného sadebního materiálu,
e) příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na
obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro
základní dřevinu
f) příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek
minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu,
g) za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním
a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,
h) příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných
lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do
500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované
plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,
i) poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním,
podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto
pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do
120 cm,
j) odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním,
podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto
pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do
250 cm,
k) skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově
s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby
provedení prací, na které je požadován příspěvek,
l) příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti
plánu nebo osnovy, přičemž v plánu nebo osnově musí být výchovný zásah navržen
a zásah musí být proveden po celé ploše jednotky prostorového rozdělení lesa
m) příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel
obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního
předpisu1,
n) při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

(7)

Žadatel:
Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu2) vztahují
práva a povinnosti vlastníka lesa.

(8)

Základní náležitosti žádosti:
a) formulář žádosti podle vzoru přílohy č. 1 těchto Zásad,
b) formulář přílohy k žádosti podle vzoru přílohy č. 2 těchto Zásad,
c) průvodní list použitého reprodukčního materiálu3 nebo list o původu sadebního
materiálu lesních dřevin pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

1

§ 58 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1997 Sb.

2

§ 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

3

Příloha č. 16,17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
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(9)

Termín podání žádosti o příspěvek:
a) na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 31. května
běžného roku,
b) v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

C. Neobsazeno
D.

Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

(1)

Předmět příspěvku:
a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po
zemském povrchu stroji,
d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty
v lesním porostu

(2)

Kritéria příspěvku:
a) zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),
b) zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných
oborách a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení),
c) zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

(3)

Sazba příspěvku:
Č.
ř.

Předmět příspěvku

1. Vyklizování nebo přibližování
dříví lanovkou [viz písm. a)]
2. Vyklizování nebo přibližování
dříví koněm [viz písm. b)]
3. Přibližování dříví strojem bez
vlečení po zemi[viz písm. c)]
4. Likvidace klestu štěpkováním
nebo drcením [viz písm. d)]

Technické Indikace ochranné
jednotky
O

Lesy
zvl.
hospodářské
určení
U
H

Kč/m3

D a

1

80

80

50

Kč/m3

D b

1

30

30

20

Kč/m3

D c

1

30

30

20

Kč/ha

D d

1

12 000

12 000

12 000

(4)

Způsob výpočtu příspěvku:
Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených
technických jednotek (m3, ha).

(5)

Podmínky přiznání příspěvku:
a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími
hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b) žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
c) v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro
něj výhodnější.

(6)

Žadatel:
Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu1 vztahují
práva a povinnosti vlastníka lesa1.

1

§ 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
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(7)

Základní náležitosti žádosti:
a) formulář žádosti podle vzoru přílohy č. 1 těchto Zásad,
b) formulář přílohy k žádosti podle vzoru přílohy č. 2 těchto Zásad.

(8)

Termín podání žádosti o příspěvek:
Do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.
Čl. 3
Závěrečné ustanovení

(1)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

(2)

Nedílnou součástí těchto Zásad jsou tyto přílohy:
a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
podle písmen A až D Zásad,
b) Příloha č. 2 – Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření
v lesích podle písmen A, B a D Zásad.

(3)

Tyto Zásady ruší „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich
využití“ ze dne 20. 6. 2006 č. 06/06 schválené usnesením č. 0294/04/2006/ZK, ve
znění pozdějších dodatků.

(4)

Tyto Zásady nabývají platnosti dnem schválení zastupitelstvem kraje a účinnosti dnem
1. 1. 2014.

(5)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 26. 6. 2012
a schváleny usnesením č. 0373/04/2012/ZK.

V Jihlavě dne 26. 6. 2012
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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