Zastupitelstvo kraje Vysočina

Dodatek č. 2
ze dne 18. 12. 2007
k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 06/06
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina
pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
Čl. 1
„Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu
kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1 (níže jen „Zásady“) se mění takto:
(1)

Čl. 2
V Čl. 1 Obecné podmínky se ruší znění odstavce (6) a nahrazuje se novým zněním:
„(6)

(2)
znění:
„(28)

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.“
Do Čl. 1 Obecné podmínky se za odstavec (27) nově vkládá odstavec (28) ve
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.“

(3)
V Čl. 2 Příspěvky, kapitole „B. Příspěvek na obnovu, zajištění a
výchovu porostů“ odstavec (6), se písmeno l) Zásad ruší a nahrazuje se novým
písmenem l), které zní:
„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.“
(4)

V Čl. 2 Příspěvky, kapitole „D Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie“
odstavec (1), se písmeno d) Zásad ruší a nahrazuje se novým písmenem d), které zní:
„d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty
v lesním porostu.“

(5)

V Čl. 3 Závěrečná ustanovení se ruší v odstavci (2) písmeno f) a nahrazuje se novým
písmenem f), které zní:
-1-

„f) Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve
smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.“
(6)

Text přílohy č. 6 Zásad se ruší a nahrazuje se textem přílohy č. 1 tohoto dodatku.

(1)

Čl. 3
Ostatní ustanovení Zásad tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

(2)

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Čestné prohlášení o výši
poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze
dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

(3)

Dodatek č. 2 Zásad nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje Vysočina
a účinnosti dnem 1. ledna 2008.

(4)

Dodatek č. 2 Zásad byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne
18. 12. 2007 a schválen usnesením č. 0505/07/2007/ZK.

V Jihlavě dne 18. 12. 2007

Miloš Vystrčil
hejtman kraje
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Příloha č. 1

Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků
87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Příjemce podpory, …………………, adresa…………………………………, IČ …………………,
p r o h l a š u j e , že v období předchozích tří let :
a) obdržel podporu malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006
ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
v celkové

výši …………………….. eur (€) a tato výše nepřesahuje limit stanovený

Nařízením Komise (ES) č.1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 ve výši 200.000,– €

1 2 3

za poslední tři fiskální roky (dotčený fiskální rok a dva předchozí fiskální roky)
používané podnikem pro daňové účely.
Název subjektu, který podporu poskytl:
1. …………………………………………………………………… (datum poskytnutí podpory)
2. …………………………………………………………………… (datum poskytnutí podpory)
3. …………………………………………………………………… (datum poskytnutí podpory)
b) neobdržel žádnou podporu malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu
de minimis.
Za Příjemce
Jména a tituly osoby/osob oprávněné jednat jménem Příjemce: …………………………………
Podpis osoby/osob oprávněné jednat jménem Příjemce: …………………………………………
V …………………………. dne ………………………………………………………………………..

1

Výše dotace poskytnutá podle těchto Zásad, za účelem zajištění nepřekročení její maximální výše podle tohoto
odstavce, se přepočte podle platného kursu Evropské centrální banky ke dni poskytnutí dotace.
2
Neplatí pro oblast zemědělství a rybolovu. V oblasti zemědělství je podpora de minimis stanovena
Nařízením Komise (ES) č. 1860/2004 (max. je 3000 €), případně právním předpisem toto nařízení
doplňujícím a/nebo nahrazujícím. V oblasti rybolovu se podpora řídí Nařízením Komise (ES) č. 875/2007
(max. 30 000 €).
3
Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře de minimis po dobu 10 let od jejího
poskytnutí.
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