
Seznam nepodpořených žádostí o dotaci na hospodaření v lesích v roce 2016

reg.č. název org., jméno důvod nepodpoření požadováno       

v Kč

přiznáno        

v Kč

411/16 BIO TOP s.r.o., 370 10 České 

Budějovice, Nemanická 440/14

Práce provedeny po účinnosti novely nařízení vlády 30/2014 Sb. Dle této 

novely jsou práce po její účinnosti placeny z rozpočtu Mze a zároveň nesmí 

být financovány z jiného zdroje.

9 200 0

521/15 Ing. Bicek Jiří, Veselí nad Lužnicí Při administrativní kontrole žádosti bylo zjištěno, že částka k vyplacení je 

nižší než 800,- Kč, což odporuje části I, článku 1, odstavci 18 směrnice 

SM/23/ZK - změna č. 13 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v 

lesích Jihočeským krajem na období 2014-2020).

900 0

334/16 Makovec Petromil, Pelhřimov Nebylo dodrženo ustanovení o použítí stanovištně vhodného sadebního 

materiálu dle části II, odstavce 5, písmene d) směrnice SM/23/ZK - změna č. 

14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích Jihočeským krajem 

na období 2014-2020). 

10 530 0

156/16 Město Hluboká nad Vltavou Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

29 050 0

197/16 Město Hluboká nad Vltavou Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

138 800 0

203/16 Město Kardašova Řečice Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

31 180 0

425/16 Město Nové Hrady,              náměstí 

Republiky 46,                               373 

33 Nové Hrady

Práce provedeny po účinnosti novely nařízení vlády 30/2014 Sb. Dle této 

novely jsou práce po její účinnosti placeny z rozpočtu Mze a zároveň nesmí 

být financovány z jiného zdroje.

30 310 0

422/16 Město Vyšší Brod, Míru 250,      382 

73 Vyšší Brod 

Práce provedeny po účinnosti novely nařízení vlády 30/2014 Sb. Dle této 

novely jsou práce po její účinnosti placeny z rozpočtu Mze a zároveň nesmí 

být financovány z jiného zdroje.

17 920 0

248/16 Městské hospodářství Vodňany, 

spol. s r.o., 389 01  Vodňany, nám. 

Svobody 3

Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

63 310 0
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318/16 Městys Frymburk Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

53 540 0

195/16 Městys Malšice Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

144 000 0

249/16 Městys Sepekov Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

13 500 0

111/16 Městys Ševětín Nebyla dodržena lhůta pro podání žádosti dle části I, odstavce 12 a části II, 

odstavce 8, písmene b) směrnice SM/23/ZK - změna č. 14 (Pravidla 

poskytování dotací na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 

2014-2020). 

30 950 0

225/16 Obec Cep Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

19 800 0

194/16 Obec Drhovice Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

10 800 0

276/16 Obec Hatín Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

19 050 0

506/15 Obec Heřmaň, 101,                       

398 11  Protivín        

Při kontrole v terénu bylo zjištěno nedodržení minimálního počtu sazenic v 

lesním porostu, na který byla žádána dotace, což odporuje části II, článku 2, 

odstavci 5 , písmenu g) směrnice SM/23/ZK - změna č. 13 (Pravidla 

poskytování dotací na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 

2014-2020). 

4 500 0

67/16 Obec Horní Stropnice Práce byly zahájeny před provedením registrace, což odporuje části I, 

odstavci 6  směrnice SM/23/ZK - změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací 

na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

2 700 0

531/15 Obec Jetětice, 122,                         

398 48 Jetětice

Nebyla podána registrace dle části I, článku 1, odstavce 6 a 7 směrnice 

SM/23/ZK - změna č. 13 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření             

v lesích Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

13 250 0

291/16 Obec Malšín Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

36 150 0
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3/16 Obec Němčice, 53,                           

384 11  Netolice        

Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

7 650 0

297/16 Obec Neplachov Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

57 800 0

424/16 Obec Předotice, 3,                        

397 01 Písek                              

Práce provedeny po účinnosti novely nařízení vlády 30/2014 Sb. Dle této 

novely jsou práce po její účinnosti placeny z rozpočtu Mze a zároveň nesmí 

být financovány z jiného zdroje.

39 450 0

43/16 Obec Střítež, 2,                             

382 42  Kaplice        

Práce byly zahájeny před provedením registrace, což odporuje části I, 

odstavci 6  směrnice SM/23/ZK - změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací 

na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

4 000 0

280/16 Obec Všemyslice Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

96 300 0

88/16 Obec Záblatí, 9,                           384 

33 Záblatí u Prachatic

Práce byly zahájeny před provedením registrace, což odporuje části I, 

odstavci 6  směrnice SM/23/ZK - změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací 

na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

21 320 0

152/16 Obec Žimutice Nebyla podána registrace dle části I, odstavce 6 a 7 směrnice SM/23/ZK - 

změna č. 14 (Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích 

Jihočeským krajem na období 2014-2020). 

15 300 0

412/16 SOHORS spol. s r.o., 374 01 Trhové 

Sviny, Žár 70

Práce provedeny po účinnosti novely nařízení vlády 30/2014 Sb. Dle této 

novely jsou práce po její účinnosti placeny z rozpočtu Mze a zároveň nesmí 

být financovány z jiného zdroje.

8 840 0

406/16 Švehla Jaroslav Ing.,             

Hluboká nad Vltavou

Nebyla dodržena lhůta pro podání žádosti dle části I, odstavce 12 a části II, 

odstavce 8, písmene b) směrnice SM/23/ZK - změna č. 14 (Pravidla 

poskytování dotací na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 

2014-2020). 

8 280 0
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