Výpomoc Lesů České republiky, s. p. obyvatelstvu
v oblastech postižených povodněmi v roce 2010
Žádost o výpomoc od Lesů České republiky, s.p. | 01.09.2010
Rámcová obchodní smlouva ke stažení
1. Úvod
Stát se snaží poskytnout maximální možnou pomoc povodní postiženým obyvatelům. Rovněž Lesy České republiky, s.p.
(dále jen LČR), jako správce státního lesního majetku s posláním veřejného statku, ačkoliv jsou sami povodněmi postiženy,
považují za žádoucí podílet se na pomoci obyvatelstvu postižených oblastí.
Výpomoc musí být zorganizována neprodleně, protože rychlá pomoc v této situaci je pomocí dvojnásobnou.
2. Předmět a formy výpomoci
2.1. Příjemce výpomoci
Příjemcem výpomoci mohou být:
a) občané, jejichž trvalé obydlí bylo povodní zničeno tak, že bylo vystaveno rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodli se
k nové výstavbě,
b) obce vlastnící bytový fond, který byl povodní zničen tak, že bylo vystaveno rozhodnutí o odstranění stavby a započnou
novou náhradní výstavbu, která je určena pro občany postižené povodněmi v katastrálním území obce.
2.2. Rozsah výpomoci
Výpomoc bude poskytnuta na stavbu jednoho domku (jedné bytové jednotky) v množství určeném projektem, maximálně
však:
a) v případě stavby celodřevěného domku (dodavatelsky nebo svépomocí) – do 100 m3 dřevní hmoty (tzn.: celodřevěná
stavba srubového typu – do 100 m3 dřevní hmoty a celodřevěná stavba montovaného typu – do 70 m3 dřevní hmoty),
„Celodřevěným domkem se rozumí obytný objekt srubového typu nebo montovaný objekt, jehož základní konstrukce jsou
tvořeny dřevěnými prvky (rám a opláštění stěnových panelů, stropy, vazba, podlahy) postavený na zděných základech. Není
tím rozuměn domek kombinovaný z jiných materiálů.“
b) v případě stavby kombinované (dodavatelsky nebo svépomocí) – do 15 m3 dřevní hmoty.
„Kombinovaným domkem se rozumí obytný objekt, jehož základní konstrukce (rám a opláštění stěnových panelů, stropy,
vazba, podlahy) jsou tvořeny kombinací dřevěných a jiných materiálů.“
2.3. Forma výpomoci
Výpomoc může být poskytnuta v následujících formách:
a) prodejem surového dříví na lokalitě P (na pni) formou samovýroby provedenou občanem nebo obcí,
b) dodávkou sortimentů surového dříví na lokalitě odvozní místo (dále jen OM) – (výroba dříví je zajištěna smluvním
partnerem LČR),
c) dodávkou surového dříví na OM firmě vyrábějící celodřevěné domky, která má s LČR za účelem pomoci obyvatelstvu
uzavřenou smlouvu, která následně dodá domek poškozenému občanovi nebo obci se slevou odpovídající hodnotě dodaného
dříví potřebného k jeho výrobě.
2.4. Cena dříví určeného pro výpomoc
A. Cena poskytované dřevní hmoty na výstavbu domku bude ve výši:
a) u samovýroby – za každý m3 dřevní hmoty bude před odvozem tohoto dříví zaplacena na lesní správě (lesním závodě)
smluvní cena 1,- Kč včetně DPH,
b) u odběru na OM – za každý vydávaný m3 sortimentů dřevní hmoty bude zaplacena na lesní správě (lesním závodě)
smluvní cena ve výši průměrných výrobních nákladů (440 Kč/m3 včetně DPH).
B. Cena dřevní hmoty poskytované výrobcům domků jako protihodnota slevy z ceny těchto domků:
hmota bude dodána na OM za výrobní cenu 440 Kč/m3 včetně DPH na podkladě smlouvy uzavřené s výrobci domků.
2.5. Platnost výpomoci
Výpomoc je časově omezena. Jedná se o výpomoc při obnově objektů určených k trvalému bydlení (nikoliv tedy
hospodářské, výrobní či rekreační objekty). Žádosti o výpomoc se přijímají na obecních (městských) úřadech do 31.12.2010.
Lesním správám, případně lesním závodům, budou žádosti předávány obecními (městskými) úřady průběžně, nejpozději do
14.1.2011.
Možnost realizace výpomoci potrvá do 31.12.2011.

3. Praktický postup realizace výpomoci
a) Lesní správci (ředitelé lesních závodů) LČR z postižených oblastí vyrozumí příslušné obecní (městské) úřady o nabízené
výpomoci a předají Informaci a vzor žádosti o výpomoc,
b) obecní (městské) úřady seznámí s výpomocí obyvatelstvo a předají zájemcům tiskopisy žádostí o výpomoc,
c) zájemci předloží žádost (včetně příloh), ve které bude uvedeno:
· identifikace žadatele
· informace o objektu na který bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby + kopie pravomocného rozhodnutí o odstranění
stavby
· kopie stavebního povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci popř. kopie písemného souhlasu stavebního úřadu
s provedením stavby
· druh obnovovaného objektu
· druh požadované výpomoci
· potvrzení vydané obcí (pro F.O.)/čestné prohlášení obce, že žadateli povodeň v roce 2010 zničila jeho vlastní objekt
trvalého bydlení,
· platná smlouva mezi výrobcem a občanem nebo obcí, jejímž předmětem je pořízení stavby (pouze pro stavby prováděné
dodavatelsky)
· podpis žadatele,
d) obecní (městský) úřad ověří údaje v žádosti a potvrdí uvedené skutečnosti,
e) obecní (městské) úřady soustřeďují žádosti a předávají je průběžně místně příslušným lesním správám (lesním závodům)
LČR,
f) lesní správy (lesní závody) zajistí realizaci výpomoci, případně předají žádosti sousedním lesním správám dle vnitřního
pokynu LČR. S jednotlivými žadateli bude sepsána smlouva o prodeji dříví v drobném – samovýrobě nebo smlouva o prodeji
dříví na lokalitě OM, případně bude z podnětu žadatele o zakoupení celodřevěného domku sepsána smlouva s konkrétní
firmou, která domek vyrobí a se slevou dodá,
g) žádosti je možno předávat od 31.05.2010.
4. Informace
Veškeré další informace poskytnou nejbližší lesní správy, krajská ředitelství a lesní závody LČR.
Dále budou dostupné informace na webových stránkách LČR: www.lesycr.cz.
V Hradci Králové dne 18.05.2010

