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ŽÁDOSTO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOCTU^OBCE PSARY
Dotace pro rok:

Dobrovolní hasiči

2020

Název projektu:

Žadatel:

(úplný název, nebo
jméno, je-li žadatel
fyzická osoba]

\^0/ l 65996518
datum narozeni.

Bydliště/sidlo žadatele:
Hlavni

Dolní Jirčany

X

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Jircany

DIČ:

Mobil:

stastny. tomas@tondach. cz

390990379

Česká spořitelna

 

-LI ŽADATEL PRÁVNICKOU OSOBOU^

Statutární zástupce žadatele:

Webová stránka:

001-45271704

43

25244

602 539 146

www.hasici-dolnijircany. wgz. cz

Kód banky:

Jméno, příjmení, Tomáš Šťastny

K Lůžku 604, Dolní Jircany, 25244

Funkce nebo

právní důvod Starosta sboru

6025339146

Osoby7podÍlem7teto-pravnick^osobě (žadateli): ̂ ^^
On^no . pMjme. ^ntev^poIeínostyC O/d^^

E-mail: l tomas. stastny@tondach. cz



S^TnÍctómaÍadateTpHmy-^^ - spoÍeÍnostUČO^tun, narozeni,
bvdliště/sidlo) a výše tohoto

Seznam příloh zadosti:

Příloha l B, čestná prohlášeni, účetní závěrka přiložena s výroční zprávou

Fo,., nulá,. "Žádost o poskytnuti dotace" se skládá z žádosti ̂  Přílohy o. 1A nebo 1B dle charakteru
činnosti žadatele.

^S^S:základé došlo ke vzniku žadatele^doklad o "gis^^n^^n^
a) Í^c^si^^^^^t^^^ipZT^^Žno^^datelé: kteří požadované

ižili, potvrdí svým podpisem jejich platnost pro dany mK. );^ ""::^"""",
b) ^S^^'s"^^^^o??:ptoTOS^^"im p("šťovnám'

Okresi^spravě^dálmho zabezpečeni, Financninw^ a ro^tóu^ ̂  ^^^ ̂ ^
c) Zame le S^TdoToŽi'ť"seznam"c'lenské základny (seznam registrovaných clenu) s datein narozen,

li na dospělé a mládež do 18-ti let; ^ .. _-. _... u:i" a".
d) ̂ ^é^^^p"^^e;r^PO^ de minimis (podpory, která nepřevýšila částku

v uolvnulých třech letech; , ,. _.. _.. ":.

e) S^t-ES^'3e^^^do kTtól; S..^wm;^dynS^^'SiXc'ůdrfty"^rav^;~mzdove náklady, nákupy ̂ materiálu^a ^baveni, náklady na

iednotiivých akci (turnaje, soustředěni, výlety... ), ^ předpokládané přijmy;
f) ''učeťni'závěrka za minule ůéetní období (byl-li žadatel již činný).



57149 _Pnloha_^_lB_

^.. ''..SSÍĚSSS^
".yi"v"Lvzdeiavamid()br^^ rozPis akci'
^^^!SS'SS^^as^^'
l prevence n^ mimořádných události, zájmová a kulturní annost

]",""" .n>^> S; ̂ SSďSS^^-r">
|^^iSS?^sS:S;-sss=:;sd ;i'1'0'
l Druh soutěže nebo soutěži: poza.ni sport. Me.onaly a soutěže v pozarnim útoku, TFA- ^
l %:S?,ch d.uzstev nebo .ednotlivcu: družstvo . už, 2x, d.uzstvo zeny ix.ednofivc,
l^"-Sr^S^S^^SS2?^|.^l ̂ŽenyTm-stó, OkresmsouteÍ, ^m^^t^lSl ^^^atohorských^schodu
lmiS^^K?^S^^S^é^y^^^^
l S,?,SS^^^^^=yu^7proden Izs> hasicská zábava'
l Pohádkový les.^ . ^,_^_^^ přednášky ve škole o záchraně tonoucích a ^ ^
|;S;S^t2S'?::^>?S?>'S°^=:l='p""'iv"i
výchovná čimiost.

Podrobný popis projektu:
Výdaje spojené s provozem SDH:

:Mab".°?=S^,SkHyVZn^ď.S.^^
IS^^^Sss?': M'M'-Ki
l:='s^^^sďmo°"s: "u'0"'"
|í^s^S^S;. irt " 'M" ."

l'- [o^my' a"k^i'syj pro divadelní představení: j OTO. - Ke

l P'omoc"čÍenů SDH při akcích OÚ v obci: 0,-t

l Celkem: 92 000, - Ke
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Celkové příjmy v minulém roce:

Celkové výdaje v minulém roce:

Výdaje spojené s provozem SDH
Výše dotace obce poskytnuté v minulém
roce: částka: 55 000.-

Vyčet dotaci od jiných subjektů poskytnutých v n>inulém roce (uveďte po^tovatele^aMstku)
žádné

Datum: 1. 11. 2019

Sdiuzeni hnsiců [ech, Mora>y a Slepka
Sbor dobrovolných hasičů Dolní liriony

252 44 Pjori__-

Podpis (připadne) razítko žadatele: . . .̂ ^'í. .. /:........
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Prohlášení žadatele o dotaci

a Prohlašuji, že požadované doklady dle bodu Ad a) "ŽÁDOSTI O POSKYTNUTI
DOTACE" jsme již předložili při sepsání smlouvy o poskytnuti dotace v roce
a k dnešnímu dni nenastala žádná změna v požadovaných dokumentech. -'

a Čestně prohlašuji, že k datu podáni žádosti o dotaci nejsem/nejsme v insolvenčnim řízeni.

a Prohlašuji, že nemám/e žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdraTOtnim^pojišťovnam,
České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a rozpočtu obce Psáry.

V Dolních J5d aWblllj(teiiltA>lav?@Ífizka
Sbor dobrovolnýih hasičů Dolní Jircany

25244Psáry
podpis: -S:^--'
starosta SH ČMS v Dolních Jiréanech Tomáš Šťastný

(U fyzické osoby: uvést jméno, příjmem
Uprúvmck^h 'owly Doplnit ohchoiini finmi a jméno. přijmem. fimkci osoby opravném

k pocipi'<ii)

) Poznámka:
Zakroužkujte podle toho, klére prohlášeni se Vás týká.



57 149

Čestné prohlášeni

Jméno/ obchodní firma:

Bydliště/ sídlo:
ICO/dat. nar.:

SH ČMS Dolní Jircany
Hlavni 43, Dolní Jiréany
65996518

timylSb ehu poslední . i let před ^P-;ohoto^á^:em^;PS
rádn^uuve'ř^ou"p°dp°r" ve 'smyslu obecně závazných právnich předp.ů
republiky a ve smyslu právních předpisů EU;'

b) že v průběhu posledních tři let před podpisem tohotoProl^j^sm^^b) ̂ s^^l^, =^pra-ich'5redpisučesks^:
ve smyslu právních předpisů EU celkem ve výši .._-_-^^- .
tedy ve výše uvedeném období nepřevýšila částku 200. 000, - BUK.-

V Dolních Jirčanech dne 1. 11. 2019
Sdruženi hnii(ů (.eiii, Moravy a Slezko

podpis: Sbor dohiovolnýth hasičů Dolní Jiriony
C 25244 Psúry . " ,. ?, "__, _.,

starosta SH~Č^S'v DoTnich Jirčanech Tomáš Šťastny

i%25?^S^S-..-.-./""- °^ -e
k podpisu)

^SSe ^ ^-^ a> .^" ^ ̂  toho- k'era se vas lvká- "okud Jsle oa1ac"- moz"osl b)- doplnle výšl pruale

veřejné podpory.


