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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČT L‘ ~ V

Dotace pro rok: 2020

Zajištění činnosti Sboru dobrovolných hasičů Psáry a výjezdovéNázev projektu: jednotky sboru

žadatel: .

(úplný název,nébo SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SBOR
jméno, je-ližadatel DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PSÁRY
fyzickÁ osoba)
ičoi 64934713 ‘DIČ: ICZ
datum~narození: I
Bydliště/sídlóžadatele:

Ulice: Sportovní Č. p. I
Obec: Psá~ ~sČ 25244

Tel.: Mobil: 732719344

E-mail: hasicipsary®hasicips I Webová stránka: J www: hasicipsary.cz
ary.cz I

Bankovní spojení:

JE-LI ŽADATEL PRÁVNICKOU OSOBOU:

Statutární zástupce žadatele:
. Funkce neboJméno, příjmení, Zuzana Křížová právní důvod Starostka SDH Psáry

I U. zastoupení:

Adresa: Sídl.Štědřik 151,25244 Psáry, Dolní JirČany

Telefon: 732 719 344 E-mail: zuzkatabacek@seznam.cz

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

Číslo účtu
žadatele:

Název banky:

244846811

Československá obchodní
banka as., Radlická 333/150,
15057 Praha 5

Kód banky:

Specifický
symbol:

kód 0300
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. čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním
pojišťovnám, Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu obce
Psáry

. plán Činnosti 2020

. Členská základna

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;

f) účetní závěrka za minulé účetní období (byl-li žadatel již činný).



57 149

Příloha č. 1A

Charakteristika činnosti (včetně systému a výše členských příspěvků a plateb za aktivity)~

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

A) Náklady na elektrickou energii, plyn, topení, vodné + stočné za minulý rok*: __________________

13) Náklady us pronájem tělocvičen, haly, místností a pozemků pro sportovní
činnost za minulý rok*:
C) Náklady na údržbu tčlovýchovných zařízení organizace v minulém roce mimo
investic*;

Celkově příjmy v minulém roce:

Celkové výdaje v minulém roce:

. účel dotace:Výše dotace obce poskytnuté v minulém _______________________________________________________
roce:

cástka:
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Výčet dotací od jiných subjektu poskytnutých v minulém roce (uveďte poskytovatele, učel a částku)

Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti do 18 let
(děti a mládež): --. ___________________

Počet registrovaných členů sportovní organizace ke cliii podání žádosti nad 18 let
(dospělO: -.. -..—. -. __________________

Celkov~ vyk přijmu za členy mladši 18 leí za obdobi 74ř1 — srpen ___________ ___________________

Celková výše příjmů za členy_starší 18 let za období záři — srpen ________ ___________________

Výčet oddílů pro dleny mladší l8let y rámci organizace (fotbal, nohejbal a další)

Výčet oddílů pro členy starší ISlet v rámci organi~c~ (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 (tu najů) dětí za uplynulou sezónu:
Poč‘t uspořádan‘ch soutěži (turnaju) dospělych n uplynulou sezónu

*V případě existence organizace kratší než I rok doplňte předpokládané náklady

Datum‘ Podpis (případně) razítko žadatele‘
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Příloha č. lB

Charakteristika činnosti (zpráva o Činnosti za předcházející rok a plán činnosti na daný rok - rozpis akcí,
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 požárního sportu a kulturního dění v obci (Masopust, Dětský maškarni bál, Dětský
den, Posvícení, Mikulášská)

Hasičský sbor Psáry má své vlastní družstvo zařazené pod JPO 5.

Podrobný popis projektu a barmonogram užití (u návratné finanční výpomoci také lhŮia jejibo vrácení):
SDHPsÓry: - PHM 3000,-

- údržba historické techniky 5 000,-
-startovné na soutěžích 3000,-
-Výroční valná hromada + vyznamenání 7000,-
-zakoupení nových uniforem 7000,-
- materiál pro požární sport 5 000,-

CELKEM 30000,-

SOH mládež: - odborná literatura pro děti 2 000,-
- administrativní materiál 5 000,-
- pronájem tělocvičny 10 000,-
- občerstvení 5 000r
- doprava na soutěže a ostatní materiál 8 000,-
- Nákup nové stříkačky PPS 12 20 000,-

CELKEM 50000,-

SDH dorost: - tělocvična — navýšení nákladů na tělocvičnu 10000,-
- startovné na soutěžích 2 000,-
- překážky na soutěž dorostu 8 000,-
- nákup oblečení 10 000,-

CELKEM 30000,-

SDHPsáry kulturní akce: - Masopust/masky + hudba/ 5000,-
- Maškarní pro děti 5 000,-
- MDD /ceny + tombola/ 5 000,-
- Posvícení /hudba+ masky na fotbalový turnaj/ 5 000,-
- Mikulášská nadílka/ceny+masky+ výzdoba+ materiál na hry/ 5 000,-

CELKEM 25000,-
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Poznámka:
Výjezdová jednotka JPO. 50000,-Kč

Celkové příjmy v minulém roce:

Celkové výdaje v minulém roce:

účel dotace: Zajištění činnosti Sboru dobrovolnýchVýše dotace obce poskytnuté v minulém
roce: hasičů Psáry a výjezdové jednotky sboru

částka: 120 000,- Kč

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

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezsks
Sbor dobrovolných hasičů Psáry

Datum: 29.11.2019 Podpis (případně) razítko žadatele: .‚~j~y‘- 2~4Psárj / ~
starostka SDl-I Psáry (1 /‘>iv
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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. *

o Čestně prohlašuji, že k datu podání žádosti o dotaci nejsem/nejsme v insolvenčním řízení. *

a- Prohlašuji, že nemám/e žádné závazky Po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám,
Ceské správě sociálního zabezpečení, flnančnímu úřadu a rozpočtu obce Psáry. *

V Psárech dne 29.11.2019

podpis: Sdruženi hasičů Čech, Moravy a Slezsk
Sbor dobrovolných hasičů Psáiy

25244 Psáry

starostka SDH Psáry Křížová Zuzana

(Uj5izické osoby: uvést jméno, př(jmení
Uprávnických osob: Doplnit obchodníJirmu ajméno, přú‘mení~ funkci osoby oprávněné
k podpisu)

*) Poznámka:

Zakroužkujte podle toho, které prohlášeni se Vás týká.
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Cestne prohiaseni

Jméno! obchodní firma: SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PSÁRY
Bydliště! sídlo: Sportovní 3, 252 44 Psáry
ICO/dat. nar.: 64934713

tímto prohlašuje,
a) že 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
tedy ve výše uvedeném období nepřevýšila částku 200.000,- EUR.t

VPsárech dne 29.11.2018

podpis: .

Sdruzení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Psáry

25244 Psáry
starostka SDl-I Psáry Křížová Zuzana

~

(Ufyzické osoby: uvést jméno, př(jmení
Uprávnických osob: Doplnit obchodníJirmu a jméno, př(jmení, funkci osoby oprávněné
k podpisu)

*Poznámka:
zakroužkujte bud‘ možnost a) nebo b) podle toho, která se Vás týká. Pokud jste označili možnost b), doplňte výši přijaté
veřejné podpory.
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Závěrečná zpráva

Adresa:
(místo podnikání/sídlo)

iČ: 64934713

Příjemce: Sdruženi hasičů Čech, Moravy a Slezka
(název/obchodní firma) Sbor dobrovolných hasičů Psán‘. 252 44 PSárv

Název projektu/akce:

Osoba odpovědná za vypracování zprávy:
(jméno a příjmení, fbnkce, adresa, telefon)

Zuzana Křížová starostka SDH Psáry, Sídl.Stědřík 151, 252
44 Psán‘, Dolní Jirčany, - 732 719 344

Popis realizace projektu (realizované činnosti, rozpis akcí, čerpání rozpočtu atd.)

POTVRZUJEME SPRÁVNOST A PRAVDIVOST ÚDAJŮ.

V Psárech dne ...29.11.2019

Jméno/název/obchodní firma a podpis osoby oprávněné jednat za nebo jménem příjemce

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
~bor dobrovolných hasičů Psáry

„~‘ 25244Psáry

(příp. též otisk razítka):


