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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE PSARY

Dotace pro rok: 2020

Název projektu:

Žadatel:

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

IČO/
datum narození:

Myslivecké hospodařeni v roce 2020

Myslivecký spolek Borovina Psáry

47003031 DIČ:

Bydliště/sídlo žadatele:

Ulice:

Obec:

Tel.:

E-mail:

Jťlovská

Psáry

Mobil:

ssi(5ivolny. cz

č. p.

PSČ

157

252 44

Webová stránka:

Bankovní spojení:

Číslo úctu
žadatele:

Název banky:

2401642230

Fio Banka

Kód banky:

Specifický
symbol:

2010

JE-LI ŽADATEL PRÁVNICKOU OSOBOU:

Statutární zástupce žadatele:

Jméno, příjmení,
titul:

Ladislav RACZ

Funkce nebo

právní důvod
zastoupení^

předseda

Adresa: Pražská 90, Psárf, 252 44

Telefon: 603911041 E-mail:

Osoby s podílem v této právnické osobě (žadateli):
(Jméno a příjmení'/ název společnosti, JCO/daturo narozeni', bydliště/sfdlo)

Obecni úřad Psáry

2 9 -11- 2019
SWI
.

POČET LISTO:

C. j. :OU-
PŘÍLOHY:
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Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl (Jméno a příjmení/ název společnosti, ICO/datum narození,
bydlistě/sídlo) a výše tohoto podílu:

Seznam příloh žádosti:

Formulář "Žádost o posunutí dotace'' se skládá z žádosti
činnosti žadatele.

Přílohy č. l A nebo 1B dle charakteru

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 podpisem jejich 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 Psár^r;



57 149
c) žadatelé miisí 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 podpor}7 de minimis (podpor, která nepřev^ršila Částku

200. 000, - EUR) v uplynulých třech letech;
e) rozpočet - podrobný rozpočet rozdělený do kapitol: napr. 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 žadateljiž činný).
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Příloha č. l A

Dotace sportovním organizacím:

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

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

A) Náklady na elektrickou energii, plyn, topení, vodné + stočné za minulý rok :
B) Náklady na pronájem tělocvičen, haly, místností a pozemků pro sportovní

činnost za minulý rok'1':
C) Náklady na údržbu tělovýchovných zařízení organizace v minulém roce mimo
investic :

Celkové příjmy v minulém roce:

Celkové výdaje v minulém roce:

Výše dotace obce poskytnuté v minulém
roce:

účel dotace:

částka:
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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 181et v rámci organizace (fotbal, nohejbal a dalšQ:

Výčet oddílů pro členy starší 181et 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 l rok doplňte předpokládané náklady

Datum: 29. listopadu 2019 Podpis (případně) razítko žadatele: Ladislav RACZ

Myslivecký spolek
BOROVINAPSARY

Jílovská. 157, 25244 Psáry
10:4700303) -1-'
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Příloha č. l B

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 akcí,
počet jednotlivců využívajících služeb a jejích věková struktura - lze připojit jako přílohu):

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

Nákup krmiva a soli pro spárkatou zvěř na období nouze ......................... 7. 000, - KČ
Nákup a v>'sadbaplodonosných dřevin................................................. 3. 000. - Kč
Ekologická políčka pro volně žijící zvěř
(orba, setba, osivo, pohonné hmoty).................................................. 10. 000, - Kč
Ohradníky, odrazky a další prostředky k zajištění bezpečnosti sil. provozu..... 4. 000, - Kč
Materiál na opravy krmných zařízeni ................................................. 6. 000, - Kč
Tlumení Černé zvěře ( posedy, vnadiště )............................................ 5. 000, - KČ

Celkové příjmy v minulém roce:

Celkové výdaje v minulém roce:

Výše dotace obce poskytnuté v minulém
roce:

účel dotace:

částka:

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

Datum: 29. listopadu 2019 Podpis (případnp) razítko žadatele: Ladislav RACZ
cky spol
NA PSARY ^BOROVINÁ PSARY

Jilo'v7ká;l 57, "252^4 Ps^ry
7C: 47003031 -1-
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Prohlášení žadatele o dotaci

D Prohlašuji, že požadované doklady dle bodu Ad a) "ZADOSTI O POSKYTNUTI
DOTACE" jsme již předložili při sepsáni smlouvy o poskytnutí dotace v roce
a k dnešnímu dni nenastala žádná změna v požadovaných dokumentech. *

a Čestně prohlašuji, že k datu podání žádosti o dotaci nejsem/nejsme v insolvenéním řízeni. *

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

VPsárech dne 29. listopadu 2019

t-'.

podpis: Jíl...

.'e'''. \/ spo'-k
JVi' \ PSr.. ::

J57, ^.>24.. :'^
iC: 47003031 -l-

(U fyz ické osoby: uvést jméno, přijmeni
U právnických osob: Doplnit obchodní firmu a jméno, přijmeni, funkci osoby oprávněné
kpodpisii)

*) Poznámka:
Zakroužkujte podle toho, které prohlášení se Vás týká.
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Čestné prohlášení

Jméno/obchodní firma: ..... ^ys. ll.VfiCjíý. spolek
Bydliště/ sídlo: . ., " B.9ROV)NÁ .RSÁRY
iČO/dat. nar.: .J".ovsk^157., 252.4<l.Psár

'IC:'470Ó3Ó3Í~"".T/
tímto prohlašuje,

a) že v průběhu posledních tři let před podpisem tohoto prohlášeni 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 přijal/i
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: Myslivecký spolek

BOROVINA PSÁRY
JilovskáJ57. 25244 Psal

10:4700303) --T-'
..<'

(U fyz ické osoby: uvést jméno, příjmení
U právnických osob: Doplnit obchodní fi rmu a jméno, příjmem, funkci osoby oprávněné
k podpisu)

*Poznámka:

Zakroužkujte buď možnost a) nebo b) podle toho, která se Vás týká. Pokud jste označili možnost b), doplňte výši přijaté
veřejné podpory.


