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FOND VYSOČINY
PROGRAM „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II “

0 'Iso Í53
SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

FV02744.0441

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
(dále jen ‘‘Kraj") 
bankovní spojeni:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje

Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Dagmar Doubková
adresa: 595 01 Velká Bíteš, Jestřáb 5 
RČ: 7562124528

(dále jen Příjemce)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1784868143/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Hospodaření v lesích 2019 II. “ blíže specifikovaného v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„projekt").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od 
prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen
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na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy neb<. 
v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok 
na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v 
záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 418140,00 Kč (slovy:
čtyřistaosmnácttisícjednostočtyřicet korun českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 418140,00 Kč
Výše dotace v Kč 418140,00 Kč
Výše dotace v % 100 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 0 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 0 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, 
bude částka dotace úměrně snížena.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se vylučuje.

6) Dotace je poskytována v souladu s Rozhodnutím Evropské komise č. C(2013) 7746 ze dne 
20. 11. 2013 k veřejné podpoře č. SA.36748 (2013/N) „Dotační rámec pro poskytování 
příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014-2020"a v souladu s Pokyny 
Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských 
oblastech na období 2014 až 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1) - s účinností od 1. 7. 
2015 (dále jen „Pokyny EU").

Strana 2 (celkem 6)



Cl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. e) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČI. 8 písm. e) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace, nejpozději však do 31. 7. 2020. 
Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 
s realizací předmětu dotace a jejich vyúčtování nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 
této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou: _
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. c) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
e) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 
bankovní poplatky),
f) alkohol a tabákové výrobky.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu (vč. spotřeby vlastního materiálu),
b) nákup ostatních služeb,
c) mzdové náklady a ostatní osobní výdaje (vč. vlastní práce) vč. povinného pojistného 
placeného zaměstnavatelem.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné 
a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladů na 
projekt (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem 
apod.).
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní dar\ 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobn, 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční 
krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 7. 2020). Úhradou DPH je 
v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní 
účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy včetně přílohy, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vvsocina.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz, a to 
nejpozději do 31. 7. 2020.

f) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
i) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po 
dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. e) a písm. g) - písm. í) této 
smlouvy..

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10
Udržitelnost projektu

V případě, že je předmětem dotace pořízení oplocenek dle čl. 5 písm. d) výzvy HOSPODAŘENÍ
V LESÍCH 2019 II. či individuální mechanické ochrany dle čl. 5 písm. e) a f) výzvy 
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II., je Příjemce povinen nakládat ode dne nabytí platnosti 
smlouvy o poskytnutí dotace s výše uvedeným majetkem podpořeným v rámci projektu dle této 
smlouvy do doby dosažení stavu zajištěnosti (§ 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., o kterou se 
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa) jedinců ochraňovaných individuální 
mechanickou ochranou či oplocenkou v souíadu se zaměřením projektu, s péčí řádného 
hospodáře a v případě jeho poškození či zničení tento majetek opravit či nahradit.
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Čl. 11
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 12
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564602209, email: vondrova.l@kr- 
vysocina.cz, Ing. Milan Hejda, tel.: 564602366,
email: hejda.m@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a Čl. 12 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 12 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
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10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 12. 
2019 usnesením č. 0545/07/2019/ZK.

V dne ' C'W,

uuP^-V_
Dagmar Doubková

20. 01. 2020
V Jihlavě dne .......................

Ing. Bc. Martin Hyský 
člen r§dy kraje
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) fíOL^klt-.Okk^

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data'1 v záhlaví formuláře)

FV02744-22_09_19-682

Název programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II

Název projektu

identifikační údaje žadatele

Hospodaření v lesích 2019 II.

Jméno: Dagmar

Příjmení: Doubková

Právní forma: Fyzická osoba

Ulice, čp: Jestřábí 5

Obec: Jestřábí

PSČ: 59501

Sídlo pošty: Velká Bíteš

Rodné číslo: 7562124528

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1784868143/0800

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Pavel

Příjmení: Šmíd

Email: forestmech@seznam.cz

Tel.: 608563647

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uvedte vyšší 
administrativní jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kraj)

Kraj Vysočina, k.ú. Jestřábí u Velké Bíteše (660 302). 
Dále podle Přílohy č. 1 (str.1 až 4) Bližší identifikace 
předmětu dotace včetně dotčených pozemků.



2. Odůvodnění projektu a jeho
cíle
Popište co vás k podáni žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

žádost je zdůvodněna potřebou obnovy lesních porostů 
/ majetku žadatele, zničených vlivem kalamitního 
Dřemnožení podkorního hmyzu a dlouhotrvajícího 
sucha. Cílem projektu je vrátit plochám charakter lesa s 
navrácením všech jeho užitných fund v širším kontextu. 
Důsledkem provedení projektu je zlepšení životních 
Dodmínek v celém regionu.

Z. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Projekt je primárně zaměřen na vybudování účinného 
cplocení nově vysázených porostů proti škodám trvale 
oůsobených v dané lokalitě přemnoženými stavy zvěře, 
zároveň je v projektu obsažena i výsadba vybraných 
sazenic lesních dřevin. Další popis v Příl. č.1 (str. 1 až
4) Bližší identifikace předmětu dotace včetně dotčených 
pozemků.

4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

Cílovou skupinou projektu je kromě vlastníka daného 
lesního majetku samozřejmě také širší občanská 
veřejnost obecně při využívání všech funkcí lesů.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc

Započetí prací nejdříve ode dne podání žádosti, t.j. od 
23. září 2019. Ukončení projektu dle propozic Výzvy
KrÚ Vysočina nej později do 31. července 2020.

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Práce na projektu budou provedeny odbornou 
lesnickou firmou.



7. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na
projekt 418 140 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 418 140 Kč 100,00 %

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 418140 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 0 Kč ,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast Kč NaN %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 Kč NaN %

8. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zpracováním a zveřejněním osobních údajů a výše přidělené dotace pro účely administrace 
čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

9. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků 
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond a Státní fond rozvoje bydlení),
b) není v insolvenci, případně na majetek, jež je předmětem dotace, není vydán 
exekuční příkaz.

10. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)
Příloha 6. 1 (str. 1 až 4) Bližší identifikace předmětu dotace včetně dotčených 
pozemků. Příloha č. 2 Poskytnutí údajů z registru obyvatel fyzické osobě. Příloha č. 3 
Plná moc spoluvlastníka

Podpis žadatele
V Jestřábí u V. Bíteše dne 22.9.2019



Bližší identifikace předmětu dotace včetně dotčených pozemků
i. a LHP/LHO 2 &4b ~ 2.1Č (bylo-li přiděleno) 3. Datum narozeni (FO)^ 4. Zahájení prací (měsíc/rok)^ J^
1. b LHC CO^ Rol
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Katastrální území * 
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parcely*

Kód
vlastnictví

Označení
JPRL

SLT Dřevina Předmět dotace
Počet technických
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dotace v Kč
Požadovaná výše dotace v ICč

indikace slovně ha/km ks
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POUČENÍ/VYSVĚTLIVKV *vyplni vlastníci, kteří hospodaří dle LHQ Celkem AAš 4-00,- Ksy
'i. a LHP/LHO - platnost lesního hospodářského plánu (LHP) nebo osnovy (LHG); 
l. b 1HC - šestimístný číselný kód lesního hospodářského celku

>. Kód vlastnictví - vztah žadatelé k parcele 
První místo - žadatel Druhé místo - identifikace vlastníka parcely 
1 jediný vlastník A fyzická osoba nepodnikající 
‘‘l spoluvlastník B fyzická osoba podnikající 

nájemce C právnická osoba (podle zákona č. 513/1991 Sb.,
d podnájemce obchodní zákoník, ve znění pozdějších přepisů}

D sdružení bez právní subjektivity 
E sdružení s právní subjektivivou

H vysoká škola 
1 církev, církevní řády 

a kongregace 
J nadace, veřejné 

prospěšné společ.
K kraj

3. OsnačeníJPRl - jednotka prostorového rozdělení lesa dle LHP/LHO
9.5LT (soubor lesních typů v souladu s LHP/LHO)-vyplňuje se pouaeu dotačního titulu uměla obnova první a opakovaná
10. Dřevila - vyplňuje se pouze u dotačního titulu umělá obnova první a opakovaná, individuální ochrana poioodrostků a odrostků
11,12,23 indikace - vyplní se číselná indikace jednotlivých předmětu dotace dle Výzvy
14. Síovně - uvede se zkráceně, výstižně předmět dotace
15. ha/fcm - výměra obnovy (ha) * uvede se u umělé obnovy první a opakované, individuální ochany poioodrostků a odrostků, individuální ochrany 
kostry porostu, na 2 desetinná místa, opakované výchovy, zaokrouhlování dolů

- délka oplocení (km) - na 3 desetinná místa, zaokrouhlování dolů
16. ks -počet poioodrostků, odrostků v ks u umělé obnovy první a opakované, individuální ochrany a u ochrany kostry porostu
17. sazba dotace - uvede se daná sazba ke každému předmětu dotace dle Výzvy



Bližší Identifikace předmětu dotace včetně dotčených pozemků
j 1, a LHP/LHO 2o4 3 ~ 2. es 2-2- 2. ÍČ (byío-li přiděleno) 3. Datum narozeni (FO) _ , ,,, Or~, 4. Zahájení prací (měsíc/rok) ^ / /24AI.

l.bLHC Q&C) §Q/j

Katastrální území * 
(název,«sio)

Číslo
parcely*

Kód
vlastnictví

Označení
JPRL

SLT Dřevina
Předmět dotace

Počet technických
jednotek

Sazba
dotace v Kč

Požadovaná výše dotace v Kč
indikace slovně ha/km ks
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POUČENÍ/VYSVĚTLIVKY ’vyplní vlastnici, kteří hospodaří die LHO Celkem Zo Z 8ooKg

l. 3 LHP/LHO - platnost lesního hospodářského plánu (LHP) nebo osnovy (LHQ); 
l. b LHC - šestimístný číselný kód lesního hospodářského celku

v. Kód vlastnictví-vztah žadatele k parcele
brvnf místo - žadatel Druhé místo - identifikace vlastníka parcely
l jediný vlastník 
‘>1 spoluvlastník 
% nájemce 
4 podnájemce

A fyzická osoba nepodnikající 
S fyzická osoba podnikající 
C právnická osoba (podle zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění pozdějších přepisů) 
D sdružení bez právní subjektivity 
E sdružení s právní subjektivivou

H vysoká škola 
l církev, církevní řády 
a kongregace 

J nadace, veřejně 
prospěšné spoieč.

K kraj

8. OznačeníJPRL-jednotka prostorového rozdělení lesa dle LHP/LHO
9. SLT (soubor lesních typů v souladu s LHP/LHO) - vyplňuje se pouz.e u dotačního titulu uměla obnova první a opakovaná
10. Dřevina - vyplňuje se pouze u dotačního titulu umělá obnova pivní a opakovaná, individuální ochrana poioodrostků a odrostků 
11,12,13 Indikace - vyplní se číselná indikace jednotlivých předmětů dotace dle Výzvy
14. Slovně - uvede se zkráceně, výstižně předmět dotace
15. ha/fcm - výměra obnovy (ha) - uvede se u umělé obnovy první a opakované, individuální ochany poioodrostků a odrostků, individuální ochrany 
kostry porostu, na 2 desetinná místo, opakované výchovy, zaokrouhlování dolů

- délka oplocení (km) - na 3 desetinná místa, zaokrouhlování dolů
16. ks -počet poioodrostků, odrostků v ks u umělé obnovy první a opakovené, individuální ochrany a u ochrany kostry porostu
17. sazba dotace - uvede se daná sazba ke každému předmětu dotace dle Výzvy
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i. auiívuio 20-/3- 2OZ'2-
Bližší identifikace předmětu dotace včela! dotčených pozemků

!. b m.c £q<?8q4
2. \C {í\yK>li přkiéicne) 3. Datum narozeni (TO) -1. /’ahujoíii práci (mésie-ínfc^/2.o/9 ■

Číslo
parcely’

Kód
vlastnictví

Označení
JPÍIL SÍ.T Dřevina Předmět do láce Počet technických

jednotek
Sazba

dotace v K.c
Požadovaná výSo dotace v Kč

indikace slovná ha/km ks
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Katastrální území *
inázcv.cisio)

'JeAt&í!

u R3/Vezt
CG O 30 2

G 4"? / agPOUČENÍ/VYSVÉTi.íVKY

a LHP/tHO - piatťícst lesního hc^podátokého piána í.LHP) nebo osnovy (LHG), 
l. b IHC - šestimístný Čfr-dný tend lesního hospodářského celku

V. Kód vlastnictví - v.:tah éadntefe k parcele 
brvni místo - žadatel Druhé místo • identifikace vlastníka parcely 
1 jediný vlastník A fyzická osoba nepodnikající K vysoka škola
A spoluvlastník B fyzická osoba podnikající I církev, církevní řady
ě nájemce C právnická osoba (podle zákona 0. 513/1991 5b., a kongregace
'! podnájemce obchodní zákoník, ve znění pozdě/íích přepisů) j nadace, veřejně

D sdružení bez právní subjektivity piospěčné spolče.
i sdružení s právní suhjokttvivou lč kraj

Celkem*vypim vlastníci, kteří hospodáři div LHO

S* Ozracypí JPR1 - jednotka prostorového rozdělení lesa dle I.WP/Í.HO
9* SLT (soubor lesních typů v souladu s IHP/LHQ) - vyplňuje si? pouze u dotačního titulu uměla obnova první a opakovaná
10. Dřevina - vyplňuje se pouze u dotačního titulu umělá obnovo první a opakovaná, individuální odíráno pcícoríro*ěkú a odf ostkú
11, 12,23 índíímce - vyplní se číselná indikace jednotlivých předmocú dotace dle Výzvy
14. Slovné - uvede se zkrácené, výstižně předmět dotace
15. ha/km - výměra obnovy (ha) - uvede se u umělé obnovy první a opakované, individuální ocitaný poloodroslkú a odrostou, individuální ochrany 
kostry porostu, na 2 desetinná místa, opakované výchovy, zaokrouhlováni dolů

- délka oploceni (km) - na 3 desetinná místa, zaokrouhlování dolů
16. fts -počet poloodrostků, odrostkú v ks u umělé obnovy první a opakovene, individuální ochrany a u ochrany kostry porostu
17. sazba dotace - uvede se daná sazba ke každému předmětu dotace dle Výzvy
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Bližší identifikace předmětu dotace vřetni dotčených pezemkíi

2. iC. (byjn-li pnačicíio) 3, Datum narazeni (FO) 4. Zuíiújom prací ínicsicún’;}

Katastrální území » 
(název, číslo)

j Číslo
parcely*

řvóíí
vlastnictví

Označení
JFRL SÍ.T Dřevina Předmět dotace Počet technických 

jednotek
Sazba

dotace v Kc
Požadovat!:! výše dotace v Kč

indikace slovně ha/km ks
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leArab i

U 1^3 i%S C

\2^ A Ojdocjp boUu -Z'4'6 ?oo,-

F-á £ abrt .hti/wi
J?í oÁoV?í7//4 ZoZ 700,-

—---------
■4, 7 & c? T IAM hhisnt £8 6 4o -

jyn/viyďř/

*OiJÍ'l£Nl/V\SYKTOVÍÍ\ *vyplni vlastníci, kteří hospodař! díy LHO Celkem
MS35o,~ 1

1. b IHC - snynrnírAný čír.oinýkód lí?.-,riího hospodúrZkcho Cr-lku

7. Kózí vlastnicí, ví - lymh .hidětolc íc parcele
brvtu' místa - Žadatel Druhé mfato - identifikace vlmámka parcely
■l jodiný víii«;tnik a ryzicim osoba nepodnikajíc*
> f;po!uvUi5.cníii B fysická osoba podnikající

nájemce C právnická osoba {podle mhám; č. 51.3/1991 Sb.,
u podn.íji-mce obchodní zákoník, věznění pozdě#ch přepisů)

D sdružení bez právní .subjektivity 
ť sdruženi s právní subjelctiVivou

H vysoka škola 
] církev, církevní rady 
a kcnprepacr?

J nadace, veřejně 
prospěšně spoíec.

K kraj

S3. SLT {soubor lesních typu v souladu s LHP/LHO) - vy-pJtíujese pou-m u dotačního titulu uměla obnova první a opakovaně 
40. Drevlp,3 • vyplňuje se nouzu u dotačního titulu umělá obnova první a opakovaná, trvcííviduálni ochrana poicodrostkb a od.*osf>.íj 
11,22,13 mtííkace - vyplní se číselná indikace jednotlivých předmětu dotace dle Výzvy 
14. Slovně - uvede se zkráceně, výstižně předmět dotace
ÍS.ha/Ktn- výměra obnovy (řia) - uvede se u uměle obnovy první a opakované, individuální ocliany poíoodrov kuodrestkú, individuální ochrany 
kostry porostu, na 2 desetinná místa, opakované výchovy zaokrouhlován; rioiú 

- délka oplocení {km} - ná 3 desetinná místu, zaokrouhlovaní dolů
16. ks -poext poioodrostku, odrostkú v ks u uměle obnovy první a opakované, individuální ochrany o u ochrany kostry porostu
17. sazbo dotace - uvede '-e daná sazba ke každému předmětu dotace die Výzvy


