Zastupitelstvo kraje Vysočina

Dodatek č. 1
ze dne 16. 5. 2006
k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 22/05
pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny

Čl. 1
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny ze dne 29. 11. 2005 (dále jen „Zásady“), se mění
takto:
(1)

V čl. 3 se za odst. 9 vkládá odst. 10, který zní:
„(10) V případě, že obec byla v průběhu roku 2006 postižena povodněmi nebo jinou
živelní pohromou, může požádat o změnu účelu použití dotace přidělené v souladu
s těmito Zásadami, a to na rekonstrukci nebo opravu majetku obce poškozeného
živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci,
kterou plnil majetek pohromou zničený (jde zejména o mosty, místní komunikace,
veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní
infrastruktury). Obec předloží do tří měsíců od živelní události žádost o poskytnutí
podpory na předepsaném formuláři dle Přílohy č. 1 těchto Zásad doplněnou o
stručný popis a datum výskytu živelní nebo jiné pohromy a věcný popis dopadů
živelní nebo jiné pohromy na obecní majetek. V případě povodní bude součástí
žádosti i stanovisko příslušného povodňového orgánu obce s rozšířenou působností.
Žádosti přijímá přímo Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava. O změně účelu použití dotace bude rozhodnuto
v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Postup při čerpání dotace se řídí těmito Zásadami.“
Čl. 2

(1)

Ostatní ustanovení Zásad tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

(2)

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje Vysočina.

(3)

Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 16. 5. 2006
a schválen usnesením č. 0242/03/2006/ZK.

V Jihlavě dne 16. 5. 2006

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

