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Zádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015
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Crnnost sportovnich oddilu, zajmovych spolku a sdruzern

Předmět činnosti
Cílem činnosti SOH je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a
při poskytování pomoci při živelných pohromách ajiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

Žádost se skládá z části A údaje o žadateli, části B specifikace předmětu činnosti oddílu, části C doplňující údaje,
jednotlivá prohlášení a části D povinné přílohy, údaje o existenci žadatele a vlastní projekt včetně podrobného rozpočtu.

Pokyny pro vyplnění:
Předmět činnosti obsahuje název projektu, na který bude žádáno (např. „Sportovní činnost oddílu“)
Udaje o žadateli se vyplňují dle tabulky, v případě ~zických osob se k identifikaci využívá rodné číslo, v případě
právnických osob ičo. U právnické osoby je třeba vyplnit typ organizace a druh hlavní činnosti dle zřizovací listiny, statutu,
stanov, např.: organizace turnajů, provoz hřiště, atd...

Část A: Údaje o žadateli

Jméno (název) žadatele: Sbor dobrovolných hasičů Dolní Jirčany

Adresa žadatele
Obec, část obce: Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
Ulice, č.p.: Hlavní 43
Tel./fax: 602 539 146
E-mail: stastny@tondach.cz
www: hasici-dolnijircany.wgz.cz
I 0: 65996518 DIC: 001-45271704
Číslo účtu: 390990379/0800 Vedeného u: Česká Spořitelna — Pobočka Jesenice

Adresa pro zasílání korespondence
Jméno, název žadatele: SDH Dolní Jirčany — Tomáš Sťastný
Obec, část obce (PSC): Dolní Jirěany, 252 44 Psáry
Ulice, č.p.: K lůžku 604
Druh právní subjektivity (fyzická nebo právnická osoba):

U právnické osoby
a) typ organizace: Sdružení hasičů Cech,Moravy a Slezska v Sboru dobrovolných hasičů Dolní
Jirčany okresu Praha - Západ

b) stručná charakteristika hlavní činnosti žadatele: mimořádné události, zájmová a kulturní
činnost

c) jméno a funkce všech statutárních zástupců žadatele: Starosta SDH: Šťastný Tomáš, velitel
SDH: Burián Miloslav, jednatel: Hofírek Jiří, hospodář: Přibyl Jan, revizní komise: Raušer
Michal
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Část B: Specifikace předmětu činnosti organizace v roce 2014

a) Počet Členů: 46 členů! klientů využívajících služeb
(počet členiL kteříjsou členy platípříspěvky nebo se jinak podílejí na činnostz)

b) Intenzita pravidelně vyvíjené činnosti: 4 x měsíčně
(pruměrný počet pravidelných schůzek, tréninků, setkánt zasedáni, zápasů zajeden měsíc)

c) Počet akcí určených pro veřejnost: 4 akcí
(počet akcí určených pro veřejnost za příslušný kalendářní rok)

d) Návštěvnost největší pořádané akce určené pro veřejnost: 120 osob
(počet osob, které navštívily danou akci, zápas a podobně)

e) Počet jiných žádostí o Erant nebo příspěvek: O žádostí
(počet dalších žádostí o příspěvek na činnost v rámci příslušného kalendářního roku)

1) Spolupráce při oruanizaci akcí obce: 4 x ročně
(pomoc nebo účast na oslavách a dalších drobnějších akcích)

g) Počet dětí a mládeže z celkového počtu členů or2anizace: O dětí

Účast v soutěžích — všechna družstva
(vyplnípouze sportovní oddUy,je-li družstev více, vyplňte na samostatný

Druh soutěže nebo soutěží: Požární sport, Memoriály a soutěže v požárním útoku, TFA - Zelezný hasič
Počet soutěžících družstev nebo jednotlivců: družstvo muži 1 x,družstvo ženy lxjednotlivci Xx
Dosažené úspěchy v soutěžích: Požární Sport Praha - Západ: Okrsková soutěž — muži 1 místo, ženy 8
místo, Okresní soutěž — muži lmísto. Memoriál Jaroslava Stíbra — muži lmísto, ženy 1 místo.Noční
soutěž Sloup v požárním útoku — muži 4místo. Vestecký vodník požární útok — ženy lmísto,smíšené
družstvo — lmísto. TFA železný hasič Milevsko lmísto Raušerová Naďa. TFA železný hasič Ríčany —

1 místo Raušerová Naďa. Březohorské schody — 2 člené družstvo ženy 3místo Raušerová,Chvátalová.

Stručný popis činnosti a konkrétní účely využití požadovaného příspěvku:
(krátká anotace pravidelné nebo nepravidelné činnosti organizace, duvody vzniku, hlavní náplň, dosažené úspěchy textový
popis konkrétního účelu, najakou činnost nebo činnosti bude příspěvek využit).
V případě nedostatku místa doplňte samostatný list

Běžné výdaje spojené s provozem SDH — údržba a oprava hasičské techniky a zbrojnice
- provoz OA VW Transporter: PHM, náhradní díly, servis
- soutěže a školení členů SDH

50 000,-Kč
- Hasičská zábava: hudba a tombola 5 000,-Kč
- pomoc členů při akcích OU v obci 0,-Kč
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Požadovaná výše finančního příspěvku: 55 000-Kč
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Část C: Doplňující údaje

Písemný souhlas žadatele s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů.

Souhlasím s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, v platném znění, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách, v
dohodě o poskytnutí příspěvku a při plnění povinností z ní plynoucích.
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Čestné prohlášení (
Prohlašuji, že nemám zachyceny daňové nedoplatky, nemám splatný nedoplatek na pojistném a na penále
na veřejné zdravotní pojištění ani na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti. Dále prohlašuji, že mám řádně vyúčtovány všechny přijaté dotace od obce či
jiných subjektů v minulých letech.
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Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že jsem osoba odpovědná za projekt a že všechny informace uvedené v této žádosti jsou
pravdivé a jsem si vědom/a právních důsledků nepravdivého čestného prohlášení, a to na možnost postihu
dle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, v platném znění, pokud by se vzhledem k okolnostem nejednalo
o trestný čin.
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