
Směrnice č. 1/2019 

pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o 

vybrané pozemky Obce Kořenov 
 

Článek 1 

 

1. Obec Kořenov vyhlašuje Program péče o vybrané pozemky Obce Kořenov (dále jen 

„Program“). Program předpokládá postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou 

k udržení a systematickému zvyšování kvality pozemku. Tato směrnice stanovuje postup při 

poskytování finančních prostředků v letech 2019 – 2022 

 

2. V rámci Programu jsou poskytovány finanční prostředky neinvestičního charakteru pro 

naplňování opatření plánů péče navrhovaných pozemků. Finanční prostředky lze poskytnout 

na realizaci činností nebo prací na vybraných pozemcích Obce Kořenov. Jejich seznam je 

přílohou této směrnice č. 2, o jejich zařazení a doplňování rozhoduje zastupitelstvo Obce 

Kořenov.  

 

3. Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok 

 

Článek 2 

 

1. Finanční prostředky lez poskytnout na realizaci opatření uvedených v čl.5 odst. 2  

 

2. V případě opatření, která mají být uskutečněna v předmětných územích a mohou ovlivnit 

stav dotčených pozemků nebo vlastnická práva, musí příjemce finančních prostředků věc 

projednat s vlastníkem (Obcí Kořenov) 

 

3. Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci opatření, která jsou jako běžná údržba či 

péče a na pozemcích pro stavbu (úprava pozemku před stavbou) žadatele 

 

4. Finanční prostředky lze přiznat až do výše 100 % stanovených prostředků první rok, 50 % 

druhý rok a 20 % rok třetí. 

 

5. Finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtu Obce Kořenov, ve kterém jsou účelově 

vázány na zajišťování programu ve smyslu této směrnice 

 

6. Vrácení neoprávněně čerpaných či zadržených finančních prostředků v rozporu se 

stanoveným účelem a podmínkami pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu Obce 

Kořenov navrhují a podnět dávají zejména orgány zúčastněné v procesu návrhu finančních 

prostředků. Kontrolu hospodaření s prostředky rozpočtu Obce Kořenov provádí kontrolní 

výbor Obce Kořenov.  

 

Článek 3 

Oznámení finančnímu úřadu 

 

Příjemce finančních prostředků je povinen řídit se zvláštním právním předpisem – Daňovým 

řádem. 

 

Článek 4 

Způsob uvolňování a vyúčtování finančních prostředků v rámci Programu 

 

1.Zastupitelstvo Obce Kořenov stanoví v rámci schváleného rozpočtu Programu výši 

finančních prostředků pro jednotlivé pozemky. Výše přidělených finančních prostředků činí 

10000,- Kč/ha upravované výměru vybraného pozemku. 



 

2. Do 31.1. následujícího po realizaci opatření předloží správce Programu seznam 

realizovaných opatření v listinné podobě finančnímu odboru.  

 

Článek 5 

Program péče o pozemky Obce Kořenov 

 

1.Finanční prostředky se přiznávají na péči o zvláště vybrané pozemky Obce Kořenov, a to na 

opatření k podpoře kvality pozemku 

 

2.Typy opatření pro výše uvedený účel použití finančních prostředků 

a) odstraňování nepovolených drobných skládek odpadů  

b) likvidace nebo redukce rostlin patřících ke geograficky nepůvodním, invazním nebo 

expanzivním druhům 

c) sečení travního porostu a rákosin včetně likvidace posečené rostlinné hmoty pro udržení 

žádoucí druhové skladby 

d) sečení travního porostu a rákosin mulčováním 

d) likvidace nežádoucích nárostů křovin a dřevin pro udržení žádoucí druhové skladby 

e) extenzívní pastva pro udržení žádoucí druhové skladby 

f) zajištění osiva místního původu stanoviště odpovídající bylino-travinné směsi pro obnovu 

travních porostů 

g) změna druhově chudých lučních porostů na druhově bohaté porosty odpovídající stanovišti 

 

3. Evidence, dokumentace, vyhodnocování a další sledování provedených zásahů v rámci 

Programu 

Každé provedené opatření musí být příjemcem finančních prostředků zdokumentováno a 

zaevidováno. Dokumentace každého opatření s výjimkou sečení a pastvy travního porostu 

musí být doplněna fotografickou dokumentací (před zásahem a po zásahu).  

 

4. Kontrola v rámci Programu 

Správce programu je povinen kontrolovat i v minulosti realizovaná opatření 

Kontrolní výbor provádí kontrolu reprezentativního vzorku realizovaných opatření 

Správce programu může v případě zjištění porušení podmínek uvedených ve Smlouvě o 

realizaci navrhnout opatření k nápravě na náklady žadatele.  

 

Článek 6 

 

1. Realizaci Programu organizačně zajišťuje správce Programu – odbor výstavby OÚ 

Kořenov 

 

2. Žadatelem v Programu může být fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění 

programu na vybraných pozemcích Obce Kořenov 

 

Článek 7  

Žádost a postup při jejím vyřizování v rámci Programu 

 

1. Žadatel podává žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu a to písemně 

v jednom vyhotovení na podatelně Obecního úřadu v Kořenově.  

Žádost v rámci Programu je uvedena v příloze č. 1 této směrnice 

 

2. Po stanovení rozpočtu na daný rok vyhlásí Obec Kořenov první výzvu k předkládání 

žádostí o poskytnutí finančních prostředků. Výzva bude zveřejněna na internetových 

stránkách Obce Kořenov v sekci Úřední deska 

 

3. Správce programu na základě předložené žádosti  



3.1. u věcně i formálně úplných žádostí doporučí výši navrhovaných finančních prostředků 

3.2. u formálně neúplných žádostí odpovídajících předmětu daného programu vyzve žadatele 

k úpravě či doplnění žádosti 

 

4. Při předložení žádosti péče o pozemek, který není v seznamu vybraných pozemků v příloze 

č. 2 této směrnice, předloží správce programu žádost zastupitelstvu Obce Kořenov, které 

vyhodnotí předloženou žádost péče o pozemek podle její potřebnosti  a přínosu z hlediska 

zkvalitnění pozemku. Při souběhu shodných žádostí určuje přednost zejména hledisko: 

nájemní vztah k vybranému pozemku, blízkost pobytu fyzické osoby nebo provozovny či 

sídla právnické osoby od vybraného pozemku. Naopak negativní zkušenost z minulosti určuje 

konečné pořadí žadatele. V případě, že dojde k odstoupení žadatele od realizace opatření dle 

žádosti, lze doporučit k realizaci další z žádostí v pořadí. 

 

5. S úspěšným žadatelem bude sepsána Smlouva o realizaci opatření v rámci Programu péče o 

vybrané pozemky Obce Kořenov (dle jen „smlouva“), ve které budou konkrétní pozemky 

s určenou výměrou a určeným opatřením popsány.  

 

Článek 8 

Způsob uvolňování a vyúčtování finančních prostředků v rámci Programu 

 

1. Po ukončení realizace opatření je vyhotoven Správcem Programu „Protokol o převzetí 

realizovaných opatření“ (příloha č. 3 této směrnice), který je potvrzen Správcem a žadatelem. 

V protokolu o převzetí realizovaných opatření je uvedena zejména výše uznaných 

vynaložených finančních prostředků a potvrzení rozsahu prací a splnění termínů daných ve 

Smlouvě o realizaci opatření v rámci Programu péče o vybrané pozemky Obce Kořenov, 

doporučená výše finančních prostředků k proplacení a platné číslo bankovního účtu. Přílohou 

protokolu o převzetí realizovaných opatření je v rámci specifikace prací i fotodokumentace. 

Správce Programu předloží originály protokolu o převzetí realizovaných opatření finančnímu 

odboru nejpozději 15.11.aktuálního roku.   

 

2. Protokol o převzetí realizovaných opatření archivuje Správce Programu a jedna kopie je 

poskytnuta žadateli.  

 

3. Na základě podaných žádostí, uzavřených Smluv o realizaci a protokolu o převzetí 

realizovaných opatření jsou finanční prostředky uvolňovány převodem z účtu Obce Kořenov 

na účet žadatele. Převod se uskutečňuje po ukončení realizace opatření a jeho převzetí 

Správcem Programu. Správce programu předloží protokol o převzetí realizovaných opatření 

finančnímu odboru jako podklad k finančnímu vypořádání a to vždy do 20 dnů od převzetí 

prací a to nejpozději do 15.11. aktuálního roku.  

 

Článek 9 

1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu starosty Obce Kořenov, účinnosti dne 

……………………. a platí pro roky 2019-2022.  

 

2. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Obce Kořenov 

 

 

 

 

     Luboš Marek, starosta 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

Žádost o poskytnutí finančních prostředků  

v rámci Programu péče o vybrané pozemky Obce Kořenov 
 

Jméno a příjmení žadatele:      nar.  

Bydliště: 

tel.         E-mail: 

 

Vybrané pozemky Obce Kořenov 

 

k.ú.  

ppč.  

 

 

 

 

 

Návrh žadatele realizace opatření (bude upřesněno ve smlouvě): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Žadatel se plně seznámil se Směrnicí č. 1/2019 pro poskytování finančních prostředků v rámci 

Programu péče o vybrané pozemky Obce Kořenov a plně je akceptuje, což stvrzuje svým 

podpisem   

 

 

V …………………………dne…………………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Podpis žadatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

Seznam vybraných pozemků Obce Kořenov 

 

Katastrální 

území  

Název lokality Pozemky ppč.  Upravená výměra 

m2 

Polubný Stráň proti Cutisinu 1145/1 8300 

  1151/1 1844 

  1145/4 3006 

 Proti lomu ve stráni proti 

Cutisinu 

1139 311 

  1155/1 530 

 Vedle Hájků 1192/4 938 

  1192/2 2804 

 Za mostem Huť 3071/3 10466 

 Vedle Garwoodových 183 7084 

  187/1 988 

  192/2 162 

  192/4 291 

 Pod parkovištěm u mlýna 179/1 1764 

  176/1 1016 

  178 679 

  180/1 943 

  177 310 

   Mezisoučet 41436 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

Protokol o provedení kontroly realizovaných opatření  

v rámci Programu péče o vybrané pozemky Obce Kořenov 

 

Realizátor 

Jméno a příjmení/Název:       nar./IČ: 

Adresa Bydliště/sídla: 

 

Bankovní spojení:  

 

předává opatření provedené dle Smlouvy o realizaci opatření v rámci Programu péče o 

vybrané pozemky Obce Kořenov č.     (dále jen „Smlouva“) 

 

Realizace na pozemcích k.ú.     ppč.  

 

 

 

Činnost: 

 

množství v ha 

 

 

Charakteristika opatření (dle Smlouvy) 

 

 

Pověřený správce Programu konstatuje na základě terénní pochůzky uskutečněné na místě dne 

……………………, že opatření (nehodící se škrtněte): 

 

- bylo provedeno v rozsahu a termínu určené Smlouvou 

- odpovídá předmětu Smlouvy s následujícími výhradami: 

 

 

- neodpovídá předmětu Smlouvy 

- nebylo provedeno 

 

 

 

Správce Programu doporučuje uvolnit ………………….. ,- Kč finančního příspěvku. 

Datum:  

 

 

 

 

 

…………………………………….    ………………………………. 

Správce Programu      Realizátor 

 


