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Žádost
Program: Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím
prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR
Výzva: Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný
zásah mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce
Poskytovatel: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 4

I. Identifikační údaje o žadateli o dotaci
Název žadatele:

IČO:

LAU:

Zastoupen
Příjmení:

Jméno:

Funkce:

telefon:

E-mail:

Kontaktní osoba
Příjmení:

Jméno:

Funkce:

telefon:

E-mail:

Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Kód banky:

0710

Česká národní banka

Adresa sídla žadatele
Ulice:

Číslo orientační:

Číslo popisné:

Obec:

PSČ:

Kraj:

II. Účel žádosti o dotaci
A) Odborná příprava

Název jednotky SDH obce

Evidenční
číslo jednotky
SDH obce

Velitelé

Strojníci

Specializační kurz,
instrukčně metodické Požadovaná částka v Kč
(uvádějte v celých korunách bez haléřů
zaměstnání, taktické
- pravidla zaokrouhování viz "Výzva")
nebo prověřovací cvičení

CELKEM
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B) Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu
územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje

Název jednotky SDH obce

Evidenční
číslo jednotky
SDH obce

Náhrada
ušlých
výdělků
členů
jednotky
SDH obce

PHM

Sorbenty, hasiva a další Požadovaná částka v Kč
(uvádějte v celých korunách bez haléřů
výdaje při zásahu v Kč - pravidla zaokrouhování viz "Výzva")

CELKEM

0,00

C) Vybavení a opravy neinvestiční povahy

Název jednotky SDH obce

Evidenční
číslo jednotky
SDH obce

Požadovaná částka v Kč

Název vybavení a počet ks, oprava

(uvádějte v celých
korunách bez haléřů pravidla zaokrouhování viz
"Výzva")

CELKEM

0,00

Požadovaná částka v Kč CELKEM:

0,00

III. Lhůta k dosažení účelu dotace je stanovena do 31. prosince 2018.
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A. Čestné prohlášení
Prohlašuji,
- že jsem se podrobně seznámil/a se „Zásadami pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok
2018 - druhá fáze“ a "Výzvou k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou
přípravu, za uskutečněný zásah mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce" a porozuměl(a) jsem jejich obsahu.
- že jsem si vědom/a právních následků, které mohou nastat v důsledku nepravdivých, neúplných a zkreslených
informací v případě vynaložení dotace na jiný účel.
B. Ostatní ujednání
Žadatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému HZS kraje a MV-GŘ HZS ČR změny identifkačních
údajů o žadateli uvedených v žádosti o poskytnutí dotace. Novou žádost nedokládá.
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé, úplné a nezkreslené.
Beru na vědomí, že HZS kraje a MV-GŘ HZS ČR, jako poskytovatel dotace, bude při administraci žádosti o poskytnutí
dotace v rozsahu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a „Zásad pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace
obcím na rok 2018 - druhá fáze“, zveřejněných na webových stránkách poskytovatele dotace, zpracovávat osobní a
identifikační údaje žadatele o dotaci, včetně výše dotace zveřejněné prostřednictvím webových stránek Ministerstva
financí. Prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecná nařízení o ochraně osobních údajů), a zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud by z důvodů usnadnění komunikace mezi poskytovatelem dotace a žadatelem o dotaci byla použita soukromá
telefonní čísla nebo soukromé e-mailové adresy, držitelé těchto telefonních čísel a e-mailových adres výslovně
souhlasí s jejich použitím v rámci tohoto dotačního programu k nezbytné komunikaci s poskytovatelem dotace.

V

Osoba oprávněná/osoby oprávněné jednat
jménem žadatele o dotaci:

dne

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)

Podpis
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