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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE PSÁRY

Dotace pro rok:
Název projektu:

2017

Zajištění sboru
činnosti Sboru dobrovolných hasičů Psáry a výjezdové
jednotky

žadatel:
(úplný název, nebo SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY
jméno, je-li žadatel DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PSÁRY
fyzická osoba)
ičo‘
64934713
‘DIČ:

I

datum narození:
Bydlihě/sídlo žadatele:

Sportovní

Č. p.

Obec:

Psáry

PSČ

E-mail:

Bankovní spojení:
Čĺslo účtu

Mobil:
hasicipsa~@hasicips
ary.cz

SLEZSKA

SBOR

I

Ulice:

Tel.:

A

I
25244

732719344

‚

Webová stránb:

žadatele:

244846811

Název banky:

československá
obchodní Specifický
banka a.s., Radlická 333/150, symbol:
15057 Praha 5

Www:

Kód banky:

hasicipsa~‘.cz

kód 0300

JE-Li ŽADATEL PRÁVNICKOU OSOBOU:

Statutární zástupce žadatele:
Jméno, příjmení,
tituP
Adresa:
Telefon:
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~ Funkce nebo I
právní důvod

I J7)9~2ť2f 7Z4

Z~ot..uťnstoupení:
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I

I E-mali:

I

I2Vl~‘d‘?b?ec4~~c2sam‘oz

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

Obecní úřad Psáry
:
~ -01- 2017

Či.: OUPŘILOHY:

.

POČET LISTŮ:
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Osoby, ‚‘nichž má žadate~ příiný~j5óůí«sněnoa ~i4~íjménL‘ná~ev spoleČlřosti,iČO/datum narození,
bydliště/sídlo) a ‚‘yse tohoto podí1u:~

Seznam příloh žádosti;

.

.
.
.
.
.

.

‘

čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním
pojišťovnám, Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu obce
Psáiy
Zpráva o Činnosti 2015
plán Činnosti 2016
Členská základna
registraČní list kolektivu mladých hasičů
hlášení o činnosti sboru 2015

Formulář „Žádost o poskytnutí dotace“ se skládá z žádosti + Přílohy č. IA nebo IB 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;
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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;
1) účetní závěrka za minulé účetní období (byl-li žadatel již činný).
—
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Příloha Č. lB
Dotace 1na \reřejně ~rospěšnou ~čxnhost krtmě sportovní (thovitelé, zahrádkaři, včelaři,
myslivci, vzdě1ávání~ dobrovolní hasiči ďdaIšl)
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):
‚

-

—

Sbor je historicky nedílnou součástí společenského dění v obci, v oblasti požární ochrany
pracuje s mládeží. Vychovává budoucí členy výjezdové jednotky. Dále náš sbor je činný
v oblasti požárniho sportu a kulturního dění v obci (Masopust, Dětský den, Posvícení,
Mikulášská, Psárský sedmiboj).
Hasičský sbor Psáry má své vlastní družstvo zařazené pod JPO 5.
Příloha:
Zpráva o činnosti 2015
plán činnosti 2016
členská základna
registrační list kolektivu mladých hasičů
hlášení o činnosti sboru 2015
rozpočet 2016

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

PHM
údržba historické techniky
-startovné na soutěžích
-Výroční valná hromada ± vyznamenání
-zakoupení nových uniforem
-materiál pro požární sport
-pronájem tělocvičny +vybavení pro Volejbalový oddíl SDH Psáry
-

-

CELKEM
SDH mládež:

-

odborná literatura pro děti
administrativní materiál
pronájem tělocvičny
občerstvení
doprava na soutěže a ostatní materiál
nákup materiálu
nákup oblečení
překážky na dětský sport
zabezpečení Okresního kola Hry plamen

CELKEM
SOH Psáry kulturní akce:

-

CELKEM

5000,10 000,3 °°0r
12000,6 000,10000,10000,56000,7 000,3 000,7 000,-

s 000,20 000,-

io 000,io 000,.

10 000,10 000,82000,-

Masopust ‚masky + hudba/
MOD /ceny ± tombola!
Posvícení /hudba± masky na fotbalový turnaj/
Psárský sedmiboj !ozvučení, doprava, apod.!
Mikulášská nadílka!ceny±masky± výzdoba± materiál na hry‘

5 000,5 000r
5 000,5 000,5 000,25000,-
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Poznámka:
Výjezdová jednotka JPO. 60 000,-KČ
20.5.2017 se uskuteČn( Okres,,‘ kolo mládeže v Psárech, účast cca 250 dětI
Zádost o zajištěn‘ cen

Celkové příjmy v minulém roce:

94.166,27 KČ

Celkové výdaje v minulém roce:

i 15.459,0 KČ

Výše dotace obce poskytnuté v minulém úČel dotace: I Zajištění činnosti Sboru dobrovolných
roce:
i hasičů Psáry a výjezdové jednotky sboru
.

Částka: 80 °°°r KČ
VýČet dotací od jiných subjektů poskytnutých v minulém roce (uved‘te poskytovatele, účel a Částku):
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~druz‘~ hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných has~Čú Psáry
Datum: 29.11.2016

Podpis (případně) razítko žadatele:
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~
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?~2.4i ~
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Prohlášení žadatele o dotaci
o Prohlašuji, že požadované doklady dle bodu Ad a) „ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ
DOTACE“ jsme již předložili při sepsání smlouvy o poskytnutí dotace v roce
a k dnešnímu dni nenastala žádná změna v požadovaných dokumentech. *
Čestně prohlašuji, že k datu podání žádosti o dotaci nejsem/nejsme v insolvenčním řízení.

*

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

VPsárech dne 29.11.2016

Sdruženi hasičů Čech, Moravy a Sleiska

podpis:

Sbor dobrovolných hasičů Psáry
25244 Psáy
.. ~.

~

(Ufyzické osoby: uvést jméno, přzjmení
Uprávnických osob. Doplnit obchodníJirmu ajméno, př(jmen‘, funkci osoby oprávněné
k podpisu)

*)

Pozn~mka:

Zakroužkujte podle toho, které prohlášení se Vás týká.

57 149

Čestné prohlášení
Jméno! obchodní firma:

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PSÁRY
Bydliště! sídlo:
Sportovní 3, 252 44 Psáry
IČO/dat. nar.:
64934713
tímto prohlašuje,
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 přijal/i
veřejnou podporu ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky a
ve smyslu právních předpisů EU celkem ve výši
Tato podpora
tcdy ve výše uvedeném období nepřevýšila Částku 200.000,- EUR.t
VPsárech dne 29.11.2016
.

podpis:

SdruženI
Čech, Mgfavy
a Slezska
Sbor hasičů
dobrovolných
lj‘si~ů Psáiy

/

25244 PTWJVII ‘n-‘

(U&zické osoby: uvéstjméno, příjmení
Uprávnických osob: Doplnit obchodnífirmu a jméno, př(jmeni, funkci osoby oprávněné
k podpisu)

*Poznámka.
Zakroužkujte buď možnost a) nebo b) podle toho, která se
veřejné podpory.

vás týká.

Pokud jste označili možnost b), doplňte výši přijaté

Plán činnosti mladých hasičů SDH Psáry na rok 2017
Leden
Schůzky 5x v hasičské zbrojnici, 5x v tělocvičně (pokračuje Po celý rok stejně, od
dubna místo tělocvičny f5řzická příprava venku)

-

—

Únor
18.2.2017 Představení na výroční valné hromadě SDl-I Psáry

-

-

Březen
4.3.2017 Masopustní průvod obcí Psáry
18.3.2017 Okresní soutěž v uzlování Středokluky

-

-

-

-

Duben
1.4.2017—Výlet
22.4.20 17— Psárský sedmiboj
30.4.20 17— Pálení čarodějnic

-

Květen
20.5.20 17 Jarní kolo hry Plamen Psáry
27.5.2017 —Dětský den

-

-

-

Červen
-

-

Vodácký výlet
Rozloučení se sezonou

Červenec
Letní prázdniny
-

Srpen
-

Letní prázdniny
Rozloučení s prázdninami

Září
-

Příprava na ZPV
Fyzické testy

Říjen
-

7.10.2017 —ZPV Jíloviště

Listopad
Orientační běh v Cholupicích
-

Prosinec
9.12.2017 —Mikulášská besídka
-

Po celý rok účast na dětské lize v požárním útoku dle pozvání.

