
OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY, Pražská 137, 25244 Psár

ádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015

Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení

Předmět činnosti
MYSLIVOST A OCHRANA P RODY

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 i~zických osob se k identifikaci využívá rodné číslo, v případě
právnických osob IČO. U právnické osoby je třeba vyplnit typ organizace a druh hlavni činnosti dle zřizovací listiny, statutu,
stanov, např.: organizace turnajů, provoz hřiště, atd...

Část A: Údaje o žadateli

Myslivecký spolek BOROVINA Psá Z•5• b«Ůfd Pséry

~ ~:~b‘~ Psáry 8 -12.. 201k
Telífax: 603 911 041
E-mail: C.J.: OU- ~/~‘5“
www: PŘÍLOHY POČET tisíCi

Číslo účtu: 170111379/0800 Vedeného u Čs, Dejvická 50, Praha 6

Adresa pro zasílání korespondence
Jméno, název žadatele: Ladislav Racz
Obec, část obce (PSČ): Psáry, 252 44
Ulice, Č.p.: Psárská 90
Druh právní subjektivity (fyzická nebo právnická osoba): Právnická osoba

U právnické osoby
a) typ organizace (např.: příspěvková organizace, o.p.s., spolek..) Zapsaný Spolek

b) stručná charakteristika hlavní činnosti žadatele: Výkon práva myslivosti podle zák. Č. 449/2001
Sb., a další činnosti podle Stanov Čl. 2 odst,2

c) jméno a funkce všech statutárních zástupců žadatele: Ladislav Racz - předseda, Michal
Makovička — místopředseda.

iČ: 00241580 Tel: 241940454 Fax: 241940514 e-mail: posta~psarv.cz http:/twww,psaryczl
Bankovní spojeni: ČS as. Praha 2 č.ú.: 2373434910800



Část B: Specifikace předmětu činnosti organizace v roce 2014

a) Počet členů: 27 členů! klientů využívajících služeb
(počet členů, kseříjsou členy platípříspěvky nebo sejinak podílejí na činnost‘)

b) Intenzita pravidelně vyvíjené činnosti: S x měsíčně
(průměrný počet pravidelných schuzek~ tréninku, setkáni; zasedáni; zápasů zajeden měsíc)

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

d) Návštěvnost největší pořádané akce určené pro veřejnost: 100 osob
(počet osob, které navštívily danou akci; zápas a podobně)

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

O Spolupráce při organizaci akcí obce: 3 x ročně
(pomoc nebo účast na oslavách a dalších drobnějších akcích)

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

Účast v soutěžích — všechna družstva

_____________________(vyplnípouze sportovní oddíly, je-li drubtev více, vyplňte na samostatný list)

Druh soutěže nebo soutěží:
Počet soutěžících družstev nebo jednotlivců:
Dosažené úspěchy v soutěžích: .

Stručný popis činnosti a konkrétní účely využití požadovaného příspěvku:

Ad a) viz v příloze STANOVY SPOLKU.

Ad b)Pravidelně vyvíjená Činnost
Úprava a osetí volných ploch (poli) vybranými osivy, výstavba mysliveckých zařízeni — opravy vandalismu. Výpomoc
zemědělským závodům, úklid krajiny, výsadba lesních stromků, odstraňování následků silničních nehod způsobených zvěří.
Veterinární vyšetření padlé a ulovené černé zvěře, lovecká ochrana zemědělských plodin, výroba, sběr a nákup krmiv a
veterinárních přípravků. Nákup a vypuštění drobné zvěře k záchraně chovu. Besedy a soutěže pro školní mládež,
společenský večer pro přátele myslivosti a přírody. Kontrolní cvičné střelby pro členy spolku a hosty, pracovně organizační
zasedáni členů a výboru.
Ad c)Pro samostatné větší akce pro veřejnost- tradiční, mysl. ples- nejsou v obci vhodné prostory, společenský večer pro
myslivce a přátele přírody, dětský den besedy s mladými ochránci přírody.
Ad O pomoc při vánoční výzdobě obce, účast na akcích obce pro děti, úklid části obce-Vysoká.

Konkrétní účely využití požadovaného příspěvku.
Učelem příspěvku je přispět k ochraně obyvatel a fauny v souvislosti se silničním provozem, vyrovnání potravinového
deficitu volně žijící fauny. Udržení životního prostředí bezprostředního okolí obce v souladu s veterinárními směrnicemi
státní veterinární péče a propagací ochrany přírody. Akcemi pro děti a obyvatele obce napomoci k většímu souladu
rekreačních a volnočasových potřeb obyvatel s únosností místního životního prostředí.

Jako konkrétní akce pro zlepšení životního prostředí volíme oseti části zemědělské půdy přiléhající k intravilánu obce,
besedy, případně zájezd pro děti a letákovou akci vjarnim období. Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu instalujeme a
udržujeme plašící zařízení-modré odrazky. Doplňujeme léčivé prostředky pro volně žijící faunu k udrženi její zdravotní
kondice dle výsledků šetřeni veterinárních orgánů-prevence chorob přenosných na člověka.Pro oživení plochy nad
zamýšleným parkem u Kukaláku bychom rádi zakoupili a vypustili 30 ks slepic bažanta obecného. U &ekventované
značené turistické stezky nad Vápenkou plánujeme upravit a obložit tradiční přírodní pramen. Příspěvek plánujeme využít
na nákupy materiálu na veškeré zamýšlené akce.

Požadovaná výše finančního příspěvku: 30 000,-Kč
iČ: 00241580 Tel: 241940454 Fax: 241940514 e-mail: posta~WDsary.cz httr~tI~‘w.psarv.cz/
Bankovní spojeni: Čs as. Praha 2 č.ú.: 23734349í0800



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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Cestné 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.

Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že jsem osoba odpovědná za projekt a že všechny informace uvedené v této žádosti jsou
pravdivé ajsem si vědom/a právních důsledků nepravdivého čestného prohlášení, a to na možnost postihu
dle zakona c. 200/90 Sb., o přestupcích, v platném znění, pokud by se vzhledem k okolnostem nejednalo
o trestný čin.

Ve Psárech
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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,
- &zické 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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