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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE PSÁRY

Dotace pro rok: 2017

Název projektu: Myslivecké hospodaření v roce 2017

žadatel:
(úplný název, nebo Myslivecký spolek Borovina Psáry
jméno, je-Ii žadatel
fyzická osoba)
iČo‘ 47003031 ‘oič: I
datum narození: I I
Bydliště/sídlo žadatele:

Ulice: Jfiovská

Obec: Psáry

Tel.: Mobil:

E-mail: ssi@volny.cz ) Webová stránka:

Bankovní spojení:

česká spořitelna

Kód banky: 0800

Speciflcký
symbol:

Číslo účtu
žadatele:

Název banky:

JE-LI ŽADATEL PRÁVMCKOU OSOBOU:

Statutární zástupce žadatele:
. ‚ Funkce neboJméno, příjmeni, Ladislav RÁCZ právní důvod Předseda

titul:
‘ zastoupení:

Adresa: Pražská 90, Psáry, 25244

Telefon: 603911041 E-mail:

Osoby s podílem v této právnické osobě (žadateli):
(~~éno a příjmení! název společnosti, IČO/datum narození, bydliště/sídlo)

Obecní úřad Psáry

11 -01- 2017

Či.: ou- .!Ĺ‘~!
PŘÍLOHY: POČET LISTŮ:
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Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl (Jméno a příjmení/ název společnosti, IČO/datum narození,
bydliště/sídlo) a výše tohoto podílu:

Seznam příloh žádosti:

Formulář „Žádost o poskytnutí dotace“ se skládá z žádosti ± Přílohy č. 1A nebo lB dle charakteru
činnosti žadatele.

Další povinné přílohy:
a) doklad, na jehož základě došlo ke vzniku žadatele (doklad o registraci organizace, stanovy,

zřizovací listina, živnostenský list apod.), případně průkaz totožnosti (žadatelé, kteří požadované
doklady již předložili, potvrdí svým podpisemjejich platnost pro daný rok);

b) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky Po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám,
Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu obce Psáry;

c) žadatelé musí doložit seznam členské základny (seznam registrovaných členů) s datem narození
v rozdělení na dospělé a mládež do 18-ti let;

d) čestné prohlášení o přijetí/nepřijetí podpory de minimis (podpory, která nepřevýšila částku
200.000,- EUR) v uplynulých třech letech;

e) rozpočet .- podrobný rozpočet rozdělený do kapitol: např. provozní náklady (pronájmy, energie,
služby, údržby a opravy), mzdové náklady, nákupy materiálu a vybavení, náklady na pořádání
jednotlivých akcí (turnaje, soustředění, výlety...), předpokládané příjmy;

f) účetní závěrka za minulé účetní období (byl-li žadatel již činný).
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Dotace sportovním organizacím:

Charakteristika činnosti (včetně systému a výše členských příspěvků a plateb za aktivity):

Příloha ě. 1A

Podrobný popis projektu a výše požadované dotace (u návratné finanční výpomoci také lhůta jejího
vrácení):

A) Náldady na elektrickou energii, plyn, topení, vodné + stočné za minulý rok*: __________________

B) Náklady na pronájem tě‘ocvičen, haly, místností a pozemků pro sportovní
činnost za minulý rok*: __________________

C) Náklady na údržbu tělovýchovných zařízení organizace v minulém roce mimo
investic*: ______________________

Celkové příjmy v minulém roce:

Celkové výdaje v minulém roce:

Hroce:
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Výčet dotací od jiných subjektů poskytnutých v minulém roce (uveďte poskytovatele, účel a částku):

Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti do 18 let
(děti a mládež):
Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti nad 18 let
(dospělí):
Celková výše příjmů za členy mladší 18 let za období září — srpen
Celková výše příjmů za členy starší 18 let za období září — srpen

Výčet oddílů pro členy mladší l8let v rámci organizace (fotbal, nohejbal a další):

Výčet oddílů pro Členy starší l8let v rámci organizace (fotbal, nohejbal a další):

Současný počet soutěžních družstev v okresní soutěži: ___________________

Současný počet soutěžních družstev v krajské soutěži: ____________________

Současný počet soutěžních družstev v republikové soutěži: ____________________

Počet uspořádaných soutěží (turnajů) dětí za uplynulou sezónu: ____________________

Počet uspořádaných soutěží (turnajů) dospělých za uplynulou sezónu: ____________________

~V případě existence organizace kratší než 1 rok doplňte předpokládané náklady

Datum: 29. listopadu 2016 Podpis (případně) razítko žadatele: Ladislav RÁCZ
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Příloha č. lB

Dotace na veřejně prospěšnou Činnost kromě sportovní (chovatelé, zahrádkáři, včelaři,
myslivci, vzdělávání, dobrovolní hasiči a další):
Charakteristika činnosti (zpráva o činnosti za předcházející rok a plán činnosti na daný rok.. rozpis akci,
počet jednotlivců využívajících služeb a jejich věková struktura — lze připojit jako přílohu)

Myslivecký spolek Borovina Psáry Po své transformaci z Mysliveckého sdružení pokračoval ve své
činnosti podle závěrů výroční členské schůze. Ve spolku je registrováno 33 členů, ke změně proti roku
2015 nedošlo (viz příloha).
Spolek se zabývá výkonem práva myslivosti a ochranou přírodního prostředí v regionu. Spolupracujeme
jako v předchozích letech se zemědělskými subjekty, působícími v regionu, hlavně na poli zmirňování a
eliminace škod, způsobených černou zvěří. Vzhledem k tomu, že černá zvěř působí Škody nejen na
zemědělských kulturách, ale i na pozemcích občanů v katastru Dolní Jirčany a Psáry, získalo tlumení
černé zvěře hlavní prioritu v činnosti spolku. V této činnosti budeme ve spolupráci s Obecním úřadem
Psáry nadále intenzivně pokračovat i v roce 2017. Pro zvýšení účinnosti tohoto lovu budeme investovat do
údržby a obnovy stávajících mysliveckých zařízení, stavby nových posedů a kazatelen, zároveň budeme
provádět opravy poškozených nebo návštěvníky lesa zničených mysliveckých zařízeni v honitbě.
Naše činnost je rovněž zaměřena na ochranu přírodního prostředí a v posledních letech se věnujeme
bezpečnosti silničního provozu, kde chceme snížit množství střetů se zvěří, hlavně na komunikacích od
kruhového objezdu směrem do Dolních Jirčan a z Horních Jirčan směrem na Hluboěinku, kde těchto
případů je nejvíce. V tomto směru čerpáme ze zkušenosti myslivců a silničářů z jiných regionů (okres
Jindřichův Hradec). Zde budeme využívat pachové ohradníky a modré reflexní pásky.
I v letošním roce chceme udržovat myslivecká políčka, která nám pomáhají v získání krmiva na zimu,
které jinak musíme nakupovat u zemědělských subjektů. Peníze z dotace bychom využili rovněž na nákup
osiva a dále na provoz traktoru, případně kombajnu v době sklizně.

Podrobný popis projektu a harmonogram užití (u návratné finanční výpomoci také lhůta jejího vrácení):

viz příloha

Celkové příjmy v minulém roce:

Celkové výdaje v min nlém roce:

. účel dotace:
Vyše dotace obce poskytnuté v minulém ___________________________________________________________
roce: část~:

Výčet dotací od jiných subjektů poskytnutých v minulém roce (uved‘te poskytovatele, účel a částku):
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I “
Datum: 29. listopadu 2016 Podpis (případně) razítko žadatele: Ladislav RACZ

Prohlášení žadatele o dotaci

o Prohlašuji, že požadované doklady dle bodu Ad a) „ŽÁDOSTI
DOTACE“ jsme již předložili při sepsání smlouvy o poskytnutí dotace
a k dnešnímu dni nenastala žádná zrněna v požadovaných dokumentech. *

Myr!“‘n‘~Ĺ“
PflRU‘IINA P‘SARY

j‘,,~~ká 157, 252 44 Psáry
IL.; 47003031 -3-

O POSKYTNUTÍ
v roce

(U~zické osoby: uvést jméno, přzjmení
Uprávnických osob: Doplnit obchodníJirmu a jméno, přzjmenĹ funkci osoby oprávněné
k podpisu)

o Čestně prohlašuji, že k datu podání žádosti o dotaci nejsem/nejsme v insolvenčním řízení. *

o Prohlašuji, že nemám/e žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám,
České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a rozpočtu obce Psáry. *

V Psárech dne 29. listopadu 2016

podpis:

4) Poznámka:

Zakroužkujte podle toho, které prohlášení se Vás týká.
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Čestné prohlášení
‚ ‚ Myslivecký ~p@I@I(Jmeno/ obchodni firma: ~soRovtNA‘nARv

Bydliště! sidlo: JHovská~1 57v 25t14t F~rw
IČO/dat. nar.; IC; 47OO3~. «.4-

tímto prohlašuje,
a) že v průběhu posledních tří let před podpisem tohoto prohlášení jsem/jsme nepřijal/i

žádnou veřejnou podporu ve smyslu obecně závazných právních předpisů České
republiky a ve smyslu právních předpisů EU;*

b) že v průběhu posledních tří let před podpisem tohoto prohlášení jsem/jsme přijalii
veřejnou podporu ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky a
ve smyslu právních předpisů EU celkem ve výši Tato podpora
tedy ve výše uvedeném období nepřevýšila Částku 200.000,- EUR.*

V dne

podpis: Mysliveclý spolek

BOROVINA PSARY
Jílovská 157, 252 44 Psáry

iČ: 47003031 -3-

(Uhzické osoby: uvést jméno, př(/tnení
Uprávnických osob: Doplnit obchodní‚finnu a jméno, př~jmení, funkci osoby oprávněné
kpodpisu)

*Poznámka:
Zakroužkujte bud‘ možnost a) nebo b) podle toho, kletá se vás týká. Pokud jste označili možnost b), doplňte výši přijatě
veřejné podpory.



Příloha k žádosti a dotace na rok 2017— podrobný rozpočet

Nákup krmiva a sob pro spárkatou zvěř na období nouze 8.000,- Kč

Nákup a výsadba plodonosných dřevin 5.000,- Kč

Ekologická políčka pro volně žijící zvěř (orba, setba, osivo, pohonné hmoty) 10.000,- Kč

Pachové ohradníky a další prostředky k ochraně obydlených oblastí a k zajištění 3.000,- Kč
bezpečnosti sil, provozu

Materiál na opravy krmných zařízení 10.000,- Kč

Tlumení černé zvěře ( posedy, vnadiště) 10.000,- Kč

~ Celkem: 46.000,- KČ

opagaČní materiály, knihy, upomínkové předměty pro práci $ mládeží, 3.000,- KČ
I informace v terénu pro veřejnost

Myslivecké odpoledne pro děti

Celkem:

1.000,- Kč

4.000,- KČ

Dotace celkem: 5O.000r Kč

Tímto prohlašuji, že shora uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Ladislav Racz — předseda MS Borovina Psáry

M~&ivecký spolek
BOROVINA PSARY

Jílovská 1 57. 252 44 Psáry
IC: 47003031 -3-



Příloha k žádosti o dotace nárok 2017 — členská základna MS

Stav členské základny se nezměnil proti údajům uváděným v žádosti na rok 2016.
Členská základna Mysliveckého spolku Borovina Psáry, se sídlem 252 44 Psáry, Jflovská ul. Č.
157, IČ: 47003031 č~ní 33 členů — všichni starší 18 ti let.

Tímto prohlašuji, že shora uvedené údaje isou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Ladislav Racz — předseda MS Borovina Psáry

~(V‘yslivecký spolek
tOROVINA PSARY

Jílovská 1 57, 252 44 Psáry
IC: 47003031 -3

řtco~,,



PŘEHLED
finančního hospodaření MS Borovina Psáry

R 31.12.2015

Cel kern 49 075,00

Příjmy Položka v Kč
Či. příspěvky na rok 201 5(29x500,-) 14 50000
Obec Psáry - dotace VýpiS č.1 20 000,00
Mimořádné příspěvky členů MS 7,103 7 150,00
Čl.přispěvek za rok 2014 (Mlejnek) 16 600,00
Výtěžek ze spol. posezení 2015 29 4 105,00
Odprodej černé zvěře členům MS 30,33,34,85,100,102 2 720,00

Výdaje
Nájem honitby na rok 2015 67 23 000,00
Nákup krmiva 43,8111,8112,92,93 8 210,00
Nákup osiva 56 720,00
Nákup bažantích kuřat 65 7 000,00
Obdělání poliček -nafta 4,5,57 3 600,00
Občerstveni ná VČS 2015 15 2 900,00
Nákup sítí k zásypům 62 938,00
Myslivecké odpoledne,Dětský den 35,36,37,81/3 2 125,00
Dodávka elektřiny “Vysoká‘ 1,12,44,45,74,91 1 338,00
Úhrada Škod zvěří 63,64 773,00
Zápis do katastru nemovitostí 2 1 000 00
“Vysoká“ ‘

Věnec + stuha (posl.rozloučeni S M.Hrubýrn) 3,8 1 500,00
Cestovné mysliveckého hospodáře 14,94,99 500,00
Nákup materiálu na opravy 31,72,82-84,86-88 2 379,00
Poplatek za přezkoušení prohl. zvěře (Baštýř) 1 1 2 100,00
Inzerát v čas.Myslivost (uher ‘80“) 58 1 500,00
Poštovné 9,10,13,46-50,69-71,96-98 471,00
zabezpečeni kontrolních střeleb (včetně cen a občerst.) 66,73 1 850,00
Dar k jubileu (Jouzek) 32 399,00
Znalecké ověřeni střelnice,zprac.provoz.řádu 101 4 560,00
Kanc.potřeby,poplatky (ověřování,kopírováni) 51,89,90,95 168,00

Celkern 67 031,00
EFEKT HOSPODAŘENÍ - 17 956~99J



FINANČNÍ JMĚNÍ

Tímto potvrzuji správnost shora uvedených údajů

Předseda MS:

Myslivecký spolek
BOROVINA PSARY

jílovská 1 57, 252 44 Psáry
IC: 47003031 -3-


