Zastupitelstvo kraje Vysočina
Dodatek č. 3
ze dne 23. 3. 2010
k Zásadám 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
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 a Dodatku č. 2 (níže jen „Zásady“) se mění takto:
Čl. 2
(1)

V Čl. 3 Závěrečná ustanovení se ruší v odstavci (2) písmeno f) a nahrazuje se novým
písmenem f), které zní:
„f) Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu (de
minimis)“

(2)

Text přílohy č. 6 Zásad se ruší a nahrazuje se textem přílohy č. 1 tohoto dodatku.
Čl. 3

(1)

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

(2)

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Čestné prohlášení o výši
poskytnutých podpor malého rozsahu (de minimis).

(3)

Dodatek č. 3 Zásad nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina.

(4)

Dodatek č. 3 Zásad byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne
23. 3. 2010 a schválen usnesením č. 0118/02/2010/ZK.

V Jihlavě dne 23. 3. 2010

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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Příloha č. 1

Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu
(de minimis) 1
I.

Příjemce podpory prohlašuje, že mu v rozhodném období (současné a 2 předchozí
účetní období 2 ; v případě příjemce, který není účetní jednotkou, je rozhodné období
stanoveno jako současný a dva předchozí kalendářní roky) nebyla poskytnuta žádná
podpora malého rozsahu (de minimis).

II. Příjemce podpory prohlašuje, že 3 :
- používá účetní období shodující se s kalendářním rokem
- používá účetní období - hospodářský rok (začátek hospodářského roku ………, konec
hospodářského roku ………)
- není účetní jednotkou

V ……………………………… dne ……………
Za Příjemce
(jména a tituly osob oprávněných k podpisu)

………………………………
podpis
Pozn.: Použije příjemce podpory, který neobdržel v rozhodném období žádnou
podporu malého rozsahu (de minimis).
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III. Příjemce podpory prohlašuje, že mu byla v rozhodném období (současné a 2 předchozí
účetní období2; v případě příjemce, který není účetní jednotkou, je rozhodné období
stanoveno jako dva předchozí kalendářní roky) poskytnuta tato podpora malého rozsahu
(de minimis):
Nařízení Komise
(ES)

Datum, kdy byla
podpora poskytnuta

Výše podpory 4

Poskytovatel 5

IV. Příjemce podpory prohlašuje, že3:
- používá účetní období shodující se s kalendářním rokem
- používá účetní období - hospodářský rok (začátek hospodářského roku ………, konec
hospodářského roku ………)
- není účetní jednotkou
V ……………………………… dne ……………
Za Příjemce
(jména a tituly osob oprávněných k podpisu)

………………………………
podpis
Pozn.: Použije příjemce, jemuž byla v rozhodném období poskytnuta podpora malého
rozsahu (de minimis) bez ohledu na výši takové podpory a typ poskytovatele.
1
Podpora poskytnutá podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a
88 Smlouvy na podporu de minimis, nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů nebo nařízení
Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de
minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
2
dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
3
Nehodící se škrtněte.
4
Podporu de minimis tvoří prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů jakýmkoliv veřejnoprávním subjektem (kraj,
obec, stát a jimi zřizované organizace, …). Veškerá podpora malého rozsahu poskytnutá výše uvedenými
subjekty se sčítá.
5
Poskytovatelem může být stát a jeho organizační složky, státní příspěvková organizace, územní samosprávné
celky (kraje, obce) a jejich příspěvkové organizace, a další subjekty hospodařící s veřejnými prostředky.
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