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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: Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2018
Poskytovatel: MV-GŘ HZS ČR, Klonerova 2295/26, 148 01 Praha 4

I. Identifikace žadatele
Typ žadatele:

Právnická osoba

801 - obec

Právní forma:

Typ obce:

IČO:

Název obce:

LAU:

CZ0

Zastoupen
Příjmení:

Jméno:

Funkce:

telefon:

E-mail:

+420

@

Kontaktní osoba
Příjmení:

Jméno:

Funkce:

telefon:

E-mail:

+420

@

Bankovní spojení
Předčíslí účtu:
Kód banky:

Číslo účtu:
0710

Česká národní banka

Adresa sídla žadatele
Ulice:

Číslo orientační:

Číslo popisné:

Část obce:

Obec:

Země:

Česká republika

PSČ:
Kraj:

II. Účel žádosti o dotace
A) zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II/1, která zabezpečuje výjezd z místa své dislokace k zásahu
nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu jednotce v síle nejméně jednoho družstva, u kategorie JPO II/2
nejméně dvou družstev, o zmenšeném početním stavu, ve složení velitel, strojník a dva hasiči. Členové
jednotky zajišťují připravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby.

Název jednotky SDH obce

Evidenční číslo jednotky
SDH obce

Počet organizovaných
Požadovaná částka v Kč
výjezdů v rámci plošného
(uvádějte v celých korunách bez
haléřů - pravidla zaokrouhování viz
pokrytí území kraje
"Výzva")
jednotkami PO

CELKEM
-1-

0
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B) mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení člena vykonávajícího službu v jednotce SDH
vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru dle zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární
ochraně.
Počet členů jednotky
Požadovaná částka v Kč
vykonávající službu v
Evidenční číslo jednotky
(uvádějte v celých korunách bez
Název jednotky SDH obce
jednotce SDH vybrané
haléřů - pravidla zaokrouhování viz
SDH obce
obce jako svoje
"Výzva")
zaměstnání

CELKEM

0

Požadovaná částka v Kč CELKEM:

0

Lhůta k dosažení účelu dotace je stanovena do 31. prosince 2018.

III. Příloha
Kopie dokumentu (smlouvy) o zřízení účtu u České národní banky, na který bude obci dotace poskytnuta.
Přílohu zašlete společně se žádostí datovou schránkou.

A. Čestné prohlášení
Prohlašuji,
- že jsem se podrobně seznámil/a se "Zásadami" a "Výzvou" odkaz: www.hzscr.cz,
- že všechny údaje uvedené v žádosti včetně příloh jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a že obdržená
dotace bude vynaložena na předmět dotace,
- že jsem si vědom/a právních následků, které mohou nastat v důsledku nepravdivých, neúplných
a zkereslených informací a v případě vynaložení dotace na jiný účel.

B. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uděluji tímto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
poskytovateli dotace souhlas ke zpracování všech osobních údajů, které poskytovatel v souvislosti s touto
žádostí o dotaci získá za účelem řádné administrace. Souhlasím se zařazením do databáze
poskytovatele dotace a se zveřejněním mých identitikačních údajů a výše dotace na intenetových
stránkách poskytovatele dotace.

C. Ostatní ujednání
Žadatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému HZS kraje, MV-GŘ HZS ČR:
změny údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace.

D. Odůvodnění žádosti
Naplnění ustanovení § 27 a § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

dne
Jméno, příjmení žadatele (hůlkovým
písmem)

Podpis žadatele
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