Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Dodatek č. 2
ze dne 24. 3. 2015
k „Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro
období 2014 – 2020“
Čl. 1
„Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích pro období 2014 – 2020“, ve znění Dodatku č. 1 (níže jen „Zásady“) se mění takto:
(1)

V Čl. 1 Obecné podmínky se v odstavci 28 ruší písmeno c).

(2)
V Čl. 1 Obecné podmínky se v odstavci 29 ruší písmeno a) a d) a nahrazují se
novými písmeny a) a d), které zní:
„a) žadatel o registraci je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního
právního předpisu § 58 odst. 1 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa;“
„d) registraci doručí žadatel před splněním předmětu příspěvku, v období od 1. ledna
do 31. března běžného roku, v roce 2015 do 30. dubna.“
(3)
V Čl. 2 Příspěvky písmeno A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi se
v odstavci 7 ruší písmeno a) a nahrazuje se novým písmenem a), které zní:
„a) formulář žádosti podle vzoru přílohy č. 1 a 1a těchto Zásad,“
(4)
V Čl. 2 Příspěvky písmeno B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů se
v odstavci 8 ruší písmeno a) a nahrazuje se novým písmenem a), které zní:
„a) formulář žádosti podle vzoru přílohy č. 1 a 1a těchto Zásad,“
(5)
V Čl. 2 Příspěvky písmeno D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie
se v odstavci 7 ruší písmeno a) a nahrazuje se novým písmenem a), které zní:
„a) formulář žádosti podle vzoru přílohy č. 1 a 1a těchto Zásad,“
(6)
V Čl. 2 Příspěvky, písmeno D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie
se ruší odstavec 8 a nahrazuje se novým odstavcem 8, který zní:
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„(8)

Termín podání žádosti o příspěvek:
Do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.
Žádosti o příspěvek na c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez
vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun je možné
podávat od 1. května 2015.“
Čl. 2

(1)

Ostatní ustanovení Zásad tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

(2)

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 a 1a Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na hospodaření v lesích podle Čl. 2 písmen A), B) a D) Zásad pro
poskytování příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Kraje Vysočina.

(3)

Dodatek č. 2 Zásad nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Kraje
Vysočina.

(4)

Dodatek č. 2 Zásad byl projednán na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne
24. 3. 2015 a schválen usnesením č. 0166/02/2015/ZK.

V Jihlavě dne 24. 3. 2015

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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