
OBECNÍ ÚŘAD PSAl«, Pražská 137, 252 44 Psár
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Zádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015

Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení

Předmět činnosti

Zajištění činnosti Sboru dobrovolných hasičů Psáry a výjezdové jednotky sboru

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: SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ PSARY

Adresa žadatele
Obec, část obce: Psáry
Ulice, č.p.: Sportovní
Tel./fax: 605229647
E-mail: ivo.vondracek@szyi.kov.cz
email :hasicipsary~hasicipsary.cz
www: hasicipsa .cz
I 0: 64934713

íslo účtu: 244846811 kód 0300
DIČ: CZ
Vedeného u Československé obchodní banky a.s., Radlická
333/150, 15057 Praha 5

Adresa pro zasílání korespondence
Jméno, název žadatele: Ing. Ivo Vondráček
Obec, část obce (PSC): 252 44 Psáry
Ulice, č.~.: Psárská 9

Obecní úrad náy

—8-12-2014

ČJ.: ou- .t~7
PŘÍLOHY: POČET LISTŮ:
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Druh právní subjektivity (t~zická nebo právnická osoba):

U právnické osoby
a) typ organizace (např.: příspěvková organizace, o.p.s., spolek...)
pobočný spolek
b) stručná charakteristika hlavní činnosti žadatele:
Sbor dobrovolných hasičů obce Psáry byl založen 8.února 1901 schuzi Valné hromady konané na
Obecním úřadě v Psářích.
Kromě hašení požáru zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních, jiných živelních
pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných
událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších
podobných nežádoucích události.

Hasičský sbor je též spolkem významným z hlediska společenského života obce. Pravidelně se účastní
soutěže v hasičském uměni, které je nyní označováno jako požární sport.

Hasičský sbor Psáry má své vlastní družstvo zařazené pod JPO 5. Počet členu tohoto družstva je 9.
Velitelem je Jan Honek. Počet zásahu se též nedá naplánovat, v roce se vyjelo k 8 zásahům, hlavně
povodně, čerpání studní, odklízení padlých stromů, hašeni požárů, zaléváni stromků, dovoz pitné vody
spoluobčanům.

c) jméno a funkce všech statutárních zástupcu žadatele:
Vladislav Zeithaml — starosta
Jiří Kříž — místostarosta
Ing. Ivo Vondráček - jednatel
Jan Honek — velitel
Naděžda Komárková — pokladník
Marcela Skřivanová — velitelka žen
Petra Honková — vedoucí mládeže
Jiří Barták — člen výboru
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Část B: Specifikace předmětu činnosti organizace v roce 2014

a) Počet členů: 76 Činných členů! klientů využívajících služeb
71 podporujících občanů —36 mužů a 35 žen, nové družstvo mladých hasičů 20 členu

(počet členu, Ideříjsou členy, platí příspěvky nebo sejinak podílejí na činnosti)

b) Intenzita pravidelně vyvíjené činnosti: 14 x měsíčně
Uvedené číslo je orientační, protože každý měsíc je pro činnost našeho sboru různý. Před
soutěžemi se scházíme častěji též 3 — 4 týdně. Je-li potřeba realizovat brigádu tak se schůzky pro‘
zajištění dané akce zintenzivní 2-3 v týdnu. Schůze výboru se konají pravidelně lx měsíčně a
v případě zase pořádání nějakých akcí dle potřeby. Též se provádí pravidelná údržba výzbroje a1
výstroje včetně údržby hasičárny.

~‘pruměrný počet pravidelných schuzek, tréninku, setkáni, zasedáni, zápasu zajeden měsíc)

c) Počet akcí určených pro veřeinost: 6 akcí
(počet akcí určených pro veřejnost za příslušný kalendářní rok)

d) Návštěvnost neivětší pořádané akce určené pro veřeinost: 500 osob
(počet osob, které navštívily danou akci, zápas a podobně)
Mezi největší akci patří uspořádání Dne dětí, kdeje bohatá účast dětí z naší vesnice a velkou oblibu získal iii přespolních

e) Počet iiných žádostí o grant nebo příspěvek: žádné žádosti
(počet dalších žádostí o příspěvek na činnost v rámci příslušného kalendářního rokzO

1) Spolupráce při ortanizaci akcí obce: 10 x ročně

Členové SDH se podílí na všech akcích pořádaných v Psárech, tím není myšleno zabezpečení
hudebních produkcí v restauraci Rubín, Psárská hospůdka. Po domluvě se starostou či
místostarostou obce zajišťuje sbor prevenci v oblasti požární či povodňové aktivity. Je přítomen na
akcích pořádaných obcí pro veřejnost. O své činnosti referuje na svých webových stránkách.
(pomoc nebo účast na oslavách a dalších drobnějších akcích)

g) Počet dětí a mládeže z celkového počtu členů organizace: 3 mladí

v současné době zakládáme družstvo mladých hasiču zatím nejsou registrováni. Jedná se o 20 dětí
Účast v soutěžích — všechna družstva
Sbor dobrovolných hasičů Psáry se pravidelně zúčastňuje soutěží pořádaných okresním a okrskovým
sdružením hasičů - Požární sport, noční cvičení např. ve Sloupu, soutěž o pohár starosty, secvičné
soutěže pořádané jinými okrsky.

(vyplnípouze sportovní oddíly, je-li družstev více, vyplňte na samostatný list)
Druh soutěže nebo soutěží: okrsková kola Požární sport, memoriály
Počet soutěžících družstev nebo jednotlivcu: dvě družstva mužů, dvě družstva žen
Dosažené úspěchy v soutěžích:
Zeny — většinou první, druhé místo, muži střídavé úspěchy 2. místo nejlépe, jinak kolem 6.místa

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, na jakou činnost nebo činnosti bude příspěvek využit).
V případě nedostatku města doplňte samostatný list.
Činnost SDH Psáry nesestává jenom ze soutěží, výjezdu k požárům či jiným živelným pohromám
nebo práce s dětmi. V prvé řadě se totiž jedná o stovky hodin dobrovolné práce. Musí se neustále
udržovat výzbroj a výstroj, opravovat a vylepšovat hasičská zbrojnice, jezdit s auty kondiční jízdy
apod. Co můžeme, to si sami opravíme a zařídíme. Kromě pravidelných pracovních schuzek se
pořádají biigády, Po domluvě s úřadem jezdíme pomáhat občanum v Psárech i přilehlých obcích,
čerpáme studně, při slavnostech udržujeme pořádek, pokládáme věnce, při významných jubileích
navštěvujeme naše nejstarší členy. Též pořádáme nebo jsme spolupořádaly kulturnich akcí — pálení
čarodějnic dozor nad Velkou hranicí a zajištění opékání buřtu pro děti na malém ohni, spolupořadatel
na Dni dětí — ukázka požární techniky, zajištění pořádku, účast na Masopustním průvodu — zajištěni

_pořádku při průchodu masek obcí, zajištění Mikulášské nadílky pro děti s postavením Vánočního
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stromu, účast na Havelském posvícení a dále účast na všech akcích pořádaných Obecním úřadem či
akce pořádané Modrou Lagunou. Zkrátka a dobře se celý rok nezastavíme.
V loňském roce to bylo 76 akcí, kterým bylo věnováno 341 hodin.
Finanční prostředky použijeme:

. Dětské družstvo — mladí hasiči 50 000,-Kč ( uniformy, technické vybavení, akce)

. JPO 5—výjezdová jednotka 120 000,-Kč ( pohonné hmoty, školení, prohlídky, výcvik,
údržba a oprava vozidel, oprava stříkačky DS-16, zásahové hadice)

. SDH — kulturní a společenské akce, výstroj 20 000,-Kč

Požadovaná výše finančního přís ěvku: 190 000 -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.

V Psárech dne 6.12.2014

SBOR

Podpis, razítko 7 v1 DoaRo~~tsIČo
Okr. PraSln.

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.

VPsárech dne 6.12.2014

Podpis, razítko ~ HASIČŮ
252 *4 Ps&y

04cr. Praha Západ

Závěreěné 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.

VPsárech dne 6.12.2014

Podpis, razítko HASIČŮ

252 44 Psary
01cr Pr.‘~j.. .
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Část D: Povinné přílohy k žádosti

a) Účetní závěrka za rok 2013
- kopie posledních účetních výkazů za rok 2013, odevzdaných nadřízenému orgánu
- žadatel, který vyúčtování za rok 2013 neprováděl, doloží průběžný rozpočet za rok 2014

b) Kopie registrace právní subjektivity žadatele
- občanská sdružení — stanovy s registrací u MV ČR,
- obecně prospěšné společnosti — výpis z obchodního rejstříku,
- fyzické osoby podnikající — živnostenský list
- fyzické osoby nepodnikající pouze vyplní část A - rodné číslo a před podpisem dohody o poskytnutí
finančního příspěvku se prokáže platným občanským průkazem.

Kopii registrace musí přiložit ten žadatel, který žádá o příspěvek obce pomocí tohoto formuláře poprvé,
nebo ten, u něhož došlo ke změnám v této oblasti. (V roce 2014 přikládají všichni žadatelé.)
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