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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE PSÁRY
Dotace pro rok:

2017

HASIČI

Název projektu:
Žadatel:
(úplný název, nebo
jméno, je-Ii žadatel
fyzická osoba)

iČoi

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Jirčany
65996518
~

datum narození:

001-45271704

DIČ:

Bydliště/sídlo žadatele:
Ulice:
Obec:

Ul. Hlavní
Dolní Jirčany

Č. p.

43

psČ

252 44

602 539 146

TeL:

riasici
.cz

z.cz

Bankovní spojení:
Číslo ůčtu
žadatele:
Název banky:

390990379

II 0800

Kód banky:

I

Česká Spořitelna
Jesenice

—

Pobočka Specifický
symbol:

JE-LI ŽADATEL PRÁVNICKOU OSOBOU:
Statutární zástupce žadatele:
Funkce nebo
právní důvod

Jméno, příjmení,
titul:

Šťastný Tomáš

Adresa:

K lůžku 604, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

Telefon:

602539146

Starosta sboru

I

zastoupeni:

E-mail:

I
I

tomas.stastny@tondachcz

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

Obecní úřad Psáry
30 -11- 2015

Čd.: ou— .U~W4

PŘÍLOHY

POČET LISTŮ:
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Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl (Jméno a příjmenĹf název společnosti, IČO/datum narozeni,
bydliště/sídlo) a výše tohoto podílu:

Seznam příloh žádosti:
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Formulář „Žádost o poskytnutí dotace“ se skládá z žádosti ± Přílohy Č. IA nebo I B 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 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 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;
fl účetní závěrka za minulé účetní období (byl-li žadatel již činný).
—
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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):
-

.—

mimořádné události, zájmová a kulturní činnost

Cílem činnosti SDHJe spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a
majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách ajiných událostech, při nichž je
v nebezpečí život, zdraví nebo majetek

Druh soutěže nebo soutěží: Požární sport, Memoriály a soutěže v požárním útoku, TFA Železný hasič
Počet soutěžících družstev nebo jednotlivců: družstvo muži lx,družstvo ženy Ix,jednotlivci 9x
Dosažené úspěchy v soutěžích: Požární Sport Praha Západ: Okrsková soutěž muži lmísto, ženy 2
místo, Okresní soutěž muži 3misto. Memoriál Jaroslava Stíbra muži lmisto. Vestecký vodník požární
útok ženy lmísto. Cyklistický seriál Kolo Pro Zivot Chvátalová Markéta.
-

-

—

—

—

—

—

Uspořádání oslavy u příležitosti výročí založeni sboru 9Olet Dolní Jirčany, tematické ukázky a odpoledni

program pro širokou veřejnost.
Hasičská zábava, Pohádkový les, Den IZS

a) Počet členů: 44 členů! klientů využívajících služeb
(počet členů, kteříjsou členy, platí příspěvky nebo sejinak podílejí na činnosti)

b) Intenzita pravidelně vyvíjené činnosti: 4 x měsíčně
(průměrný počet pravidelných schůzek, tréninků, setkání, zasedáni zápasů zajeden měsíc)

c) Počet akcí určen‘ých pro veřejnost: 3x akcí
(počet akcí určených pro veřejnost za příslušný kalendářní rok)

d) Návštěvnost největší pořádané akce určené pro veřejnost:

450 osob

(počet osob, které navštívily danou akci~ zápas a podobně)

I) Spolupráce při or2anizaci akcí obce: 4 x ročně
(pomoc nebo účast na oslavách a dalších drobnějších akcích)

g) Počet dětí a mládeže z celkového počtu členů or2anizace: O dětí
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Podrobný popis projektu a harmonogram užití (u návratné finanční výpomoci také lhůta jejího vrácení):
Běžné výdaje spojené s provozem SDH:
-

-

-

údržba a oprava hasičské techniky ± náhradní díly (PS 8, PS 12, HVZ LUKAS),
periodické kontroly technických prostředků HVZ LUKAS
20 000,- Kč
vybavení pro činnost sboru, vycházkové a pracovní stejnokroje

15 000,-Kč

provoz OA VW Transporter: PHM, STK ± Emise, povinné ručení, silniční daň,
servis, provozní náplně
25 000,-Kč

-

účast na soutěží SDI-I,TFA a pořádání soutěže Memoriál

-

Hasičská zábava: hudba a tombola

-

pomoc členů SDH při akcích

J.Š.

5 000,- Kč
5 000,-Kč

OÚ v obci

0,-Kč

Celkem

70 000,-Kč

65 000,- KČ

Celkové příjmy v minulém roce:
Celkové výdaje v minulém roce:

65000,-KČ

Běžné výdaje spojené s provozem SDH
uČel dotace:
Vyše dotace obce poskytnuté v minulém ___________________________________________________________
roce:
Částka:
65 000,- Kč
.

.

.

Výčet dotací od jiných subjektů poskytnutých v minulém roce (uved‘te poskytovatele, účel a Částku):

Datum‘

Podpis (pnpadne) razitko zadatele:

Prohlášení žadatele o dotaci

Sdruženi basiců Cech, Moravy a Slezko
Sbor dobrovoiných hasičů Dolní iirčany
252 44 Ps&y

