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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Opravy, modernizace nebo 

rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček“ 
 

Evidenční číslo 74/A 

 

Žadatel: Obec Oleško Právní forma: obec 

IČO: 00526070 DIČ: CZ00526070 

Ulice:   Číslo popisné: 5 PSČ: 412 01 

Obec: Oleško Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: +420773589146 Fax:   

Email: obec.olesko@seznam.cz www: http://www.olesko.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 5 PSČ: 412 01 

Obec: Oleško Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 7010471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Tomáš Novák, starosta obce, telefon: +42073589146, e-mail: obec.olesko@seznam.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Tomáš Novák Telefon: +420773589146 E-mail: 
obec.olesko@seznam.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 4,34 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,15 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,9 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 2276104   Kč Výdaje: 3962732  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 3315169   Kč Výdaje: 3493700  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  92 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423261 Kategorie jednotky: V 

Průměrný roční počet zásahů jednotky za posledních 5 let: 2 

Rok výroby používané CAS, která je předmětem žádosti o dotaci: 1980 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 10 Počet členů zásahového družstva: 4 

Velitel jednotky 

Jméno: Tomáš Příjmení: Novák 

Tel.: +420773589146 E-mail: obec.olesko@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Oprava CAS 25 RTHP 

Oblast podpory: Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Vozidlo CAS 25 RTHP bylo pořízeno k lepší akceschopnosti jednotky požární ochrany obce a k ochraně 
obyvatelstva v případě požáru. Vozidlo bylo dále pořízeno z důvodu klimatických změn - sucho, obec 
Oleško se nachází v rizikové oblasti.V katastrálním území obce převládají lesy. 
Z tohoto důvodu rádi bychom toto vozidlo opravili, aby mohlo dobře sloužit při zasáhu. V minulosti obec 
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nedisponovala cisternovým automobilem, obec má k dispozici pouze  DA Škoda 1203.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 01/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  05/2020 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 71,43 % 

Celkové vlastní zdroje  40 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 140 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 
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Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Opravy, modernizace nebo 

rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček“ 
 

Evidenční číslo 94/A 

 

Žadatel: Obec Prackovice nad Labem Právní forma: obec 

IČO: 00264229 DIČ: CZ00264229 

Ulice:   Číslo popisné: 54 PSČ: 411 33 

Obec: Prackovice nad Labem Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 725552137 Fax:   

Email: ou.prackovice@mybox.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Lovosice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 54 PSČ: 411 33 

Obec: Prackovice nad Labem Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 7619471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Mgr. Andrea Svobodová Křešová, -, starostka, telefon: 725552137, e-mail: ou.prackovice@mybox.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Andrea Svobodová 
Křešová 

Telefon: 725552137 E-mail: 
ou.prackovice@mybox.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 4 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  4 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  4 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 150000   Kč Výdaje: 406000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 200000   Kč Výdaje: 300000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  647 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423187 Kategorie jednotky: III/1 

Průměrný roční počet zásahů jednotky za posledních 5 let: 14 

Rok výroby používané CAS, která je předmětem žádosti o dotaci: 1999 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 17 Počet členů zásahového družstva: 17 

Velitel jednotky 

Jméno: Michal Příjmení: Lupínek 

Tel.: 606106402 E-mail: lupinekmichal@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Rekonstrukce CAS Tatra 815 

Oblast podpory: Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Jednotka SDH obce Prackovice nad Labem byla v roce 2016 přeřazena do kategorie JPO III a od r.2016 
zajišťuje PO na 5 katastrech. V současné době dochází k jejímu dovybavování požární technikou a věcnými 
prostředky PO s ohledem na rozsah své působnosti. V červnu roku 2018 získala jednotka darem od HZS 
vyřazený CAS Tatra 815. Cílem projektu je provést rekonstrukci a zajistit technickiz způsobilost CAS Tatra 
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815 tak, aby mohl být zařazen do výjezdu jako druhé výjezdové vozidlo pro zajišťování PO výše 
uvedeného rozsahu.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 06/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 65,49 % 

Celkové vlastní zdroje  52 700,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 152 700,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 
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Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Opravy, modernizace nebo 

rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček“ 
 

Evidenční číslo 95/A 

 

Žadatel: Obec Droužkovice Právní forma: obec 

IČO: 00261858 DIČ: CZ00261858 

Ulice: Rudé armády Číslo popisné: 80 PSČ: 431 44 

Obec: Droužkovice Okres: Chomutov Pošta:   

Telefon: 722936465 Fax:   

Email: z.naroda@drouzkovice.cz www: http://www.drouzkovice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Chomutov 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné:   PSČ:   

Obec:   Okres:   Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 714441 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Ing. Zdeněk Národa, zvolení starostou, telefon: 722936465, e-mail: z.naroda@drouzkovice.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Eva Lhotská Telefon: 732723469 E-mail: eva.lhotska@post.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 100 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  100 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  100 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 17200000   Kč Výdaje: 16378000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 14182000   Kč Výdaje: 14112000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  807 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 422113 Kategorie jednotky: III/1 

Průměrný roční počet zásahů jednotky za posledních 5 let: 35 

Rok výroby používané CAS, která je předmětem žádosti o dotaci: 1989 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 22 Počet členů zásahového družstva: 22 

Velitel jednotky 

Jméno: Martin Příjmení: Kužílek 

Tel.: 605924108 E-mail: SDHDrouzkovice@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Oprava CAS SDH Droužkovice 

Oblast podpory: Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Cílem projektu je renovace nádrže hasičského automobilu TATRA 815 CAS 32 jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů (SDH) Droužkovice na Chomutovsku. Aktuální stav nádrže na vodu je v 
nevyhovujícím stavu, a proto je nutné provést odborné ošetření. 
Požadavek byl vznesen velitelem jednotky SDH starostovi obce, Ing. Zdeňku Národovi, v měsíci listopadu 
2018. Na základě tohoto podnětu byla oslovena společnost HTS Jirny, s.r.o. (B. Němcové 289, 250 90 
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Jirny, IČ: 26687437) s žádostí o zaslání cenové nabídky. Cena nástřiku, která zahrnuje vysoušení, 
obroušení, odmaštění, základní nástřik a ochranný nástřik, byla vyčíslena na částku 165.289,-- Kč (bez 
DPH), 200.000,-- Kč (vč. DPH). Tyto náklady byly zahrnuty do rozpočtu obce na rok 2019. Jeho konečná 
verze byla odsouhlasena a schválena na zasedání Zastupitelstva obce Droužkovice dne 17. 12. 2018. 
Doporučení Zastupitelů bylo financovat akci nejen z vlastních zdrojů, ale případných dotačních titulů 
krajských, národních či evropských. 
Hasičský automobil TATRA 815 CAS 32 byl vyroben a pořízen v roce 1989 Jedná se o Normativ vybavení 
pro výkon činností jednotky SDH obce Droužkovice. I přesto, že se SDH pravidelně stará a vůz udržuje, 
došlo vlivem let užívání k vnitřnímu opotřebení nádrže. 
SDH se snaží ve spolupráci s obcí průběžně dovybavovat jednotku SDH, ale musí být připravena na výskyt 
mimořádných událostí a rizik. Být soběstační a se svou specializovanou technikou a technologickými 
prostředky snížit časovou dotaci pro úspěšné ukončení záchranných a likvidačních prací, zrychlit a 
zefektivnit poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí a zmírnit následky a projevy 
mimořádných událostí. 
V případě, že by nedošlo k ochrannému nástřiku nádrže s vodou, zvyšuje se riziko nesoběstačnosti provádět 
zásahy a  zvýšení časové dotace pro úspěšné ukončení záchranných a likvidačních prací vč. pomoci 
obyvatelstvu. 
SDH Droužkovice spolupracuje s okolními IZS a SDH obcí a měst. Jde o nutnou spolupráci při řešení a 
řízení rizik a katastrof. Tato spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  10/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 50 % 

Celkové vlastní zdroje  100 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 200 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 
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6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Opravy, modernizace nebo 

rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček“ 
 

Evidenční číslo 116/A 

 

Žadatel: Obec Hrobčice Právní forma: obec 

IČO: 00266345 DIČ: CZ00266345 

Ulice:   Číslo popisné: 41 PSČ: 417 57 

Obec: Hrobčice Okres: Teplice Pošta:   

Telefon: 602269019 Fax:   

Email: starostka@hrobcice.cz www: http://hrobcice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Bílina 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 41 PSČ: 417 57 

Obec: Hrobčice Okres: Teplice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1114501 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Jana Syslová, starostka, telefon: 602269019, e-mail: starostka@hrobcice.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jana Syslová Telefon: 602269019 E-mail: 
starostka@hrobcice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  93 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 31850912   Kč Výdaje: 35693909  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 23614000   Kč Výdaje: 26322000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  1118 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 426 111 Kategorie jednotky: V 

Průměrný roční počet zásahů jednotky za posledních 5 let: 3 

Rok výroby používané CAS, která je předmětem žádosti o dotaci: 1998 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 12 Počet členů zásahového družstva: 12 

Velitel jednotky 

Jméno: Jaroslav Příjmení: Pilný Ing. 

Tel.: 725298569 E-mail: pilny.jaroslav@sdas.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Modernizace CAS 

Oblast podpory: Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Zakoupené vozidlo Tatra 815 speciální automobil cisternový bude modernizováno na vysokotlak. V oblasti 
obcí hrobčicka je omezená možnost čerpání kvalitní požární vody. Rozloha obce je téměř 2x větší než 
rozloha města Teplice. CAS je ve své původní podobě bez zásahů a její modernizace je nutná.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 
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Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  10/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  100 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 84,03 % 

Celkové vlastní zdroje  19 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 119 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  
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- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Opravy, modernizace nebo 

rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček“ 
 

Evidenční číslo 118/A 

 

Žadatel: Městys Panenský Týnec Právní forma: obec 

IČO: 00265314 DIČ: CZ00265314 

Ulice:   Číslo popisné: 10 PSČ: 439 05 

Obec: Panenský Týnec Okres: Louny Pošta:   

Telefon: 415694129 Fax:   

Email: asistentka@panenskytynec.cz www: http://www.panenskytynec.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Louny 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 10 PSČ: 439 05 

Obec: Panenský Týnec Okres: Louny Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu:   Číslo účtu: 94-4618481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Bc Jiří Čížek, starosta městyse, telefon: 415694129, e-mail: starosta@panenskytynec.cz1 

 



 

Evidenční číslo: 118/A 

  
 

Číslo verze: 3 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Lenka Slezáková Telefon: 415694129 E-mail: 
asistentka@panenskytynec.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 3,8 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,83 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,25 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 10084000   Kč Výdaje: 9819000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 10080000   Kč Výdaje: 9810000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  445 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 424187 Kategorie jednotky: III/1 

Průměrný roční počet zásahů jednotky za posledních 5 let: 15 

Rok výroby používané CAS, která je předmětem žádosti o dotaci: 1987 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 15 Počet členů zásahového družstva: 10 

Velitel jednotky 

Jméno: Václav Příjmení: Henzl 

Tel.: 604971560 E-mail: vaclav@henzl.org 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Oprava motoru CAS, elektroinstalace 

Oblast podpory: Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Jedná se o vozidlo Tatra 815 CAS. Vozidlo potřebuje opravu v oblasti motoru a převodovky. jdou špatně 
zařadit rychlostní stupně, chtěli bychom namontovat předehřev oleje a celkově provést generálku motoru. 
Dále je potřeba opravit elektroinstalaci na vozidle, nástavba vozidla je zcela bez elektřiny, nesvítí tedy boxy 
na výzbroj atd.  
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Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 05/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  06/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,29 % 

Celkové vlastní zdroje  12 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 112 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  



 

Evidenční číslo: 118/A 
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- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Opravy, modernizace nebo 

rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček“ 
 

Evidenční číslo 130/A 

 

Žadatel: Obec Malečov Právní forma: obec 

IČO: 00266884 DIČ: CZ00266884 

Ulice:   Číslo popisné: 36 PSČ: 403 27 

Obec: Malečov Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

Telefon: 728239125 Fax:   

Email: starosta@malecovsko.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 36 PSČ: 403 27 

Obec: Malečov Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1010411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Petr Kůstka, starosta, telefon: 728239125, e-mail: starosta@malecovsko.cz 

 



 

Evidenční číslo: 130/A 

  
 

Číslo verze: 4 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jan Broft Telefon: 728278647 E-mail: 
jan.broft@maspodripsko.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,35 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,16 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,57 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 24638611   Kč Výdaje: 18025298  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 15663000   Kč Výdaje: 14253000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  822 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 427119 Kategorie jednotky: III/1 

Průměrný roční počet zásahů jednotky za posledních 5 let: 4 

Rok výroby používané CAS, která je předmětem žádosti o dotaci: 1980 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 19 Počet členů zásahového družstva: 6 

Velitel jednotky 

Jméno: Ladislav Příjmení: Mareš 

Tel.: 724353860 E-mail: SDHMALECOV@SEZNAM.CZ 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Obec Malečov - Oprava CAS 

Oblast podpory: Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Předmětem projektu je oprava CAS 32 T148 6x6 r.v. (CAS32 6000/600 S3R). Realizací projektu dojde ke 
zvýšení bezpečnosti přepravovaných osob k zásahu a ostatních účastníků silničního provozu. Realizací 
projektu dojde k opravě následujících tří částí CAS. 

 Oprava řídícího a brzdového systému. 
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Na letošní STK byla CAS vytčena řada lehkých závad týkající se řídícího a brzdové systému - vůle v 
posilovači řízení, vůle v čepech řízení a nadměrná vůle na mechanismu brzd, tedy opotřebené brzdové 
obložení. 
K odstranění výše uvedených závad je potřeba kompletní výměna všech čepů řízení, posilovače řízení 
a  výměna obložení brzd na celém podvozku, výměna tlakových hadic pro rozvod tlakového vzduchu k 
brzdovým válcům. 

 Oprava nádrže na vodu a rozvodného potrubí pro dopravu požarní vody od požárního čerpadla 

k místu požáru (rozvodné armatury na CAS) 

Na letošní STK byla CAS vytčena řada lehkých závad týkající se nádrže na vodu. 
Je potřeba vyměnit kompletně spodní část nádrže (silná koroze a několikrát již opravováno) a vyměnit 
některé části armaturních rozvodů na potrubním systému CAS (koroze potrubí, vadný kulový ventil). 

 Oprava převodové skříně (prasklý blok, neustálý únik oleje) 

Je potřeba vyměnit spodní kryt (olejové vany). 
S výše uvedenými závadami jsou spojeny problémy při běžném užívání CAS: 

 Časté průsaky nádže na vodu, 

 praskání zkorodovaného tlakového potrubí pro dopravu vody vně CAS,   

 únik oleje z motoru, 

 únik oleje z převodové skříně, 

 únik oleje ze servořízení. 

Přestože CAS má řadu závad, žadatel stále investuje do jejích oprav, protože je při zásazích velice užitečna. 

1. CAS má stále vynikající jízdní vlastnosti. V nepřístupném terénu se družstvo dostane vždy skoro 
až k ohnisku požáru, které je těžce dostupné. Vzhledem k náročnosti zdejšího terénu, je téměř vždy při 
těchto událostech vysíláno prvotně do těchto nepřístupných míst velitelem zásahu družstvo žadatele.   

2. Další nezanedbatelnou výhodou je objem nádrže (6 600 litrů). V nejbližším okolí mají cisternu 
se stejnou nebo větší nádrží až hasiči na stanici HZS Všebořice a v sousedním okrese Litoměřice. 
Při lesních požárech CAS zásobuje dostatečným množstvím vody i ostatní zasahující jednotky.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  11/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 70,42 % 

Celkové vlastní zdroje  42 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 142 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 
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3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
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Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Opravy, modernizace nebo 

rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček“ 
 

Evidenční číslo 133/A 

 

Žadatel: Obec Hlinná Právní forma: obec 

IČO: 00526142 DIČ: CZ00526142 

Ulice: Hlinna Číslo popisné: 53 PSČ: 412 01 

Obec: Hlinná Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 724352284 Fax:   

Email: martin.usala@centrum.cz www: http://www.hlinna.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Hlinna Číslo popisné: 53 PSČ: 412 01 

Obec: Hlinná Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2519471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Martin Ušala, DiS., starosta obce, telefon: 724352284, e-mail: matin.usala@centrum.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Martin Ušala, DiS. Telefon: 724352284 E-mail: 
martin.usala@centrum.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 6,27 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  2,55 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  2,5 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 6135999   Kč Výdaje: 6023323  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 4831000   Kč Výdaje: 7301000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  280 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423-128 Kategorie jednotky: V 

Průměrný roční počet zásahů jednotky za posledních 5 let: 5 

Rok výroby používané CAS, která je předmětem žádosti o dotaci: 1966 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 16 Počet členů zásahového družstva: 4+1 

Velitel jednotky 

Jméno: Jan Příjmení: Mižič 

Tel.: 728627821 E-mail: honza.mizic@email.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Oprava CAS  ŠKODA RTHP, JSDHO Hlinná 

Oblast podpory: Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
JSDHO Hlinná využívá pro svoji činnost v současné době dvě vozidla a to technické vozidlo AVIA A31, a 
cisternovou automobilovou stříkačku CAS značky ŠKODA RTHP roku výroby 1957. O obě vozidla pečují 
určení členové  jednotky pod vedením strojníků. Kromě běžné údržby a servisu, který má za cíl udržovat 
vozidla v dobrém technickém stavu (vzhledem k jejich roku výroby a morálnímu i fyzickému opotřebení) a 
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každoroční nutné prohlídce STK, vyvstávají dále potřeby oprav, které jsou již nad možnosti -  kvalifikační, 
personální, dílenské a další, žadatele  -  JSDHO Hlinná. Projekt má naplánován následující fáze: 

 Na základě již zjištěných problémů (provedeno hlavním strojníkem a strojníky jednotky ve spolupráci 
s velitelem JSDHO) je stanoven rozsah oprav. 

 Proběhne interní výběrové řízení, kde budou poptáni konkrétní dodavatelé – firmy poskytující služby 
v oblasti oprav nákladních motorových vozidel, s ohledem na jejich reference od ostatních JSDHO 
(SDH). 

 Vyhodnocení  interního výběrového řízení dle stanovených parametrů: 

 Cena oprav 

 Kapacitní možnosti dodavatele – harmonogram  oprav, délka odstavení  CAS 

 Reference 

 Zkušenosti s opravou nejen nákladních motorových vozidel, ale i znalost hasičské techniky , se 
zaměřením na oblast CAS. 

 Objednání oprav, uzavření smluvního vztahu mezi objednatelem a realizační firmou. 

 Provedení oprav ve smluvně stanoveném rozsahu. 

 Převzetí práce, kontrola provedení, schválení. 

 Zařazení vozidla zpět do výjezdu k jednotce. 

  
Účelem projektu je provedení  větších oprav, které jsou  mimo možnosti žadatele a to v těchto oblastech : 

 Celková oprava vzduchového rozvodu brzdového systému, oprava vlastních brzdičů přední a zadní 
nápravy, oprava souvisejících mechanických částí . 

 Oprava spojkového systému – ložisko spojky, lamela a mechanismus vypínání spojky. Související 
oprava mechanismu zařazení pohonu čerpadla, zařazení a zajištění chodu čerpadla hasící vody.  

 Oprava převodové skříně – viditelně poškozený druhý převodový stupeň,  oprava mechanismu řazení 
a táhel ovládání. 

 Chemické ošetření rámu a podvozku – protikorozní ošetření a očištění, nátěr základní a konzervační 
hmotou, s cílem plné ochrany podvozku a rámu před klimatickými a ostatními vlivy. 

 Inspekce a oprava hlavy motoru , včetně ventilů -a ventilové rozvodu a vedení s cílem odstranění 
klepání ventilů. Seřízení všech mechanismů ventilového rozvodu. 

 Oprava interiéru a poškozených sedaček. 

 Oprava elektrické části ovládání  výstražného zařízení . 

 Opravy laku poškozených částí karoserie.  

  
Odůvodnění žádosti: 
JSDHO Hlinná je aktivní jednotkou působící v oblasti těžkého terénu s průměrnou nadmořskou 
výškou přes 400m. Činnost jednotky probíhá v úzké spolupráci se sousedícími jednotkami 
dobrovolných i profesionálních jednotek. Jednotka má stabilní členskou základnu, aktuálně zařazenou 
do dvou družstev. Pro svojí činnost používá automobilovou techniku, kde CAS je starší 60 let a 
technické vozidlo je starší 25 let. Přesto jsou vozidla díky strojníkům a ostatním členům ve stavu 
výjezdu schopné techniky. Pro další pokračující činnost je však na uvedené CAS ŠKODA 
RTHP  nutné provést opravy, které jak bylo uvedeno, jsou nad rámec možností jednotky. Důvodem 
žádosti je tedy nutnost provedení oprav CAS tak, aby bylo možné její provozování i v budoucnu při 
dodržení všech zásad použití bezpečné a spolehlivé automobilové techniky.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 05/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  10/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 88 830,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 88 830,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  9 870,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 98 700,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové 

CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci 

požární techniky z Fondu zábrany škod“ 

 

Evidenční číslo 37/B 

 

Žadatel: Obec Libouchec Právní forma: obec 

IČO: 00266833 DIČ: CZ00266833 

Ulice:   Číslo popisné: 211 PSČ: 403 35 

Obec: Libouchec Okres: Ústí nad Labem Pošta: Libouchec 

Telefon: 475222201 Fax:   

Email: obec@libouchec.cz www: http://www.libouchec.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 211 PSČ: 403 35 

Obec: Libouchec Okres: Ústí nad Labem Pošta: Libouchec 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 819411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Jíří Bolík, starosta, telefon: 721968422, e-mail: starosta@libouchec.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Martin Laníček Telefon: 720403122 E-mail: 
mistostarosta@libouchec.cz 

 

Doplňující informace 

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,005 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,006 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,92 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 48198200   Kč Výdaje: 41868304  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 33036000   Kč Výdaje: 55374000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  1867 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 427114 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 21 Počet členů zásahového družstva: 1+5 

Velitel jednotky 

Jméno: Michal Příjmení: Michňo 

Tel.: 775977800 E-mail: p.gogo.hasici@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení nové CAS pro JSDHO Libouchec 

Oblast podpory: Nákup nové cisternové automobilové stříkačky 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
JSDH obce Libouchec v současnosti disponuje požárním automobilem CAS25 Liaz z r.v. 1988 (kapacita 
nádrže 2500l). Pořízením nového vozidla CAS20 - nádrž do 5000l, dojde ke zvýšení akceschopnosti JPO a 
to v důsledku větší zásoby hasební vody a také v důsledku vyšší spolehlivosti CAS v porovnání se stávající. 
Na základě platného požárně poplachového plánu se předpokládá zásahová činnost v rámci katastru obce 
Libouchec a i v katastru dalších přilehlých obcí. Rovněž se však předpokládá činnost při řešení 
mimořádných událostí na komunikaci I/13 a na D8, zejména pak v dálničních tunelech Paneská a 
Libouchec. Dále je třeba počítat se zvyšujícícím se požárním nebezpečím v důsledku stávajících a i 
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připravovaných logistických, výrobních aj. komplexů v katastru obce.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  05/2020 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  1 250 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 1 250 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 16,43 % 

Celkové vlastní zdroje  6 357 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 2 500 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 7 607 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 
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Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 40/B 

  
 

Číslo verze: 4 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové 

CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci 

požární techniky z Fondu zábrany škod“ 

 

Evidenční číslo 40/B 

 

Žadatel: Město Dubí Právní forma: obec 

IČO: 00266281 DIČ: CZ00266281 

Ulice: Ruská Číslo popisné: 264/128 PSČ: 417 01 

Obec: Dubí Okres: Teplice Pošta:   

Telefon: 417571041,417571042 Fax: 417571399 

Email: info@mesto-dubi.cz www: http://www.mesto-dubi.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Teplice 

 
Korespondenční adresa 

Adresát: Město Dubí 

Ulice: Ruská Číslo popisné: 264/128 PSČ: 417 01 

Obec: Dubí Okres: Teplice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 517501 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Ing. Petr Pípal, starosta města, telefon: 417554626, e-mail: pipal@mesto-dubi.cz 

 



 

Evidenční číslo: 40/B 

  
 

Číslo verze: 4 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Račkovičová Marie Telefon: 606582146 E-mail: rackovicova@mesto-
dubi.cz 

 

Doplňující informace 

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 2,77 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,3 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,8 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 139552788   Kč Výdaje: 161028296  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 139160310   Kč Výdaje: 156374480  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  7680 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 426105 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 22 Počet členů zásahového družstva: 22 

Velitel jednotky 

Jméno: Robert Příjmení: Wegert 

Tel.: 777092829 E-mail: jsdhdubi@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR 

Oblast podpory: Nákup nové cisternové automobilové stříkačky 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Městu Dubí byla v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR příslíbena dotace na pořízení nové CAS - 
reg. č. 14D241009024. Stávající hasičská technika JSDH Dubí je na hranici udržitelnosti v provozu na 
pozemních komunikacích a zajištění akceschopnosti jednotky v případě mimořádné události. Současné 
vozidlo JSDH Dubí, CAS 32 T 815 je již 33 let v provozu a vykazuje značně neuspokojivý technický stav. 
V roce 2005 proběhla jeho menší generální oprava. Stávající stav vozidla v současné době je, že je vozidlo 
v akceschopném stavu, ale dlouho již nebude. Na vozidle neustále dochází k praskání vodní nádrže, která se 
neustále musí svařovat. Vodní nádrž je již řádně zkorodovaná, čímž dochází k neustálému zanášení armatur 



 

Evidenční číslo: 40/B 

  
 

Číslo verze: 4 - 3 - 

či požárního příslušenství. Dále se odlepují jednotlivé díly oplechování nástavby, výkon požárního čerpadla 
je také na hranici dané zkouškami dle strojního řádu. U elektroinstalace dochází neustále k poruchám. Při 
přechodu ze zimní na letní údržbu byl zjištěn prasklý blok motoru v místě, kde není možná jeho oprava a po 
konzultaci s odborníky je možná pouze celá výměna motoru. Dále byla zjištěna silná koroze držáků 
vzduchových vlnovců na zadních nápravách, kde je možná také pouze výměna. Stále dochází k úniku oleje 
z centrální nosné roury (příruby) a náprav. Lehké a střední opravy si jednotka provádí v rámci finančních 
úspor svépomocí. Ostatní těžší opravy se provádí v autorizovaných servisech. Roční náklady na opravy 
techniky se v současné době pohybují na cca 150-200 tisících korun. V současné době, kdy jsou kladeny 
vysoké nároky na bezpečnost v silničním provozu, je toto vozidlo nevyhovující (brzdný účinek, úniky 
provozních náplní, veliká kouřivost, o bezpečnosti vozu k posádce a okolí nemluvě). 
Také druhé vozidlo, kterým je JSDH Dubí vybavena, je zastaralé. Jedná se o automobil CAS 32 Tatra 815 z 
roku 1985. 
  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  05/2020 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  1 250 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 1 250 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 15,82 % 

Celkové vlastní zdroje  6 650 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 2 500 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 7 900 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 



 

Evidenční číslo: 40/B 

  
 

Číslo verze: 4 - 4 - 

zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 65/B 

  
 

Číslo verze: 3 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové 

CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci 

požární techniky z Fondu zábrany škod“ 

 

Evidenční číslo 65/B 

 

Žadatel: Obec Telnice Právní forma: obec 

IČO: 00267074 DIČ: CZ00267074 

Ulice:   Číslo popisné: 77 PSČ: 403 38 

Obec: Telnice Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

Telefon: 478571245 Fax:   

Email: starosta@obec-telnice.cz www: http://www.obec-telnice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 77 PSČ: 403 38 

Obec: Telnice Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1918411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Ing. Jan Doubrava, starosta, telefon: 478571245, e-mail: starosta@obec-telnice.cz 

 



 

Evidenční číslo: 65/B 

  
 

Číslo verze: 3 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jan Doubrava Telefon: 724180546 E-mail: starosta@obec-
telnice.cz 

 

Doplňující informace 

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,12 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,69 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  3,14 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 18770740   Kč Výdaje: 19241954  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 28479000   Kč Výdaje: 28479000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  723 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 427144 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 25 Počet členů zásahového družstva: 25 

Velitel jednotky 

Jméno: Miroslav Příjmení: Lacina 

Tel.: 602454220 E-mail: MiraLacina@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Hasiči 2019 

Oblast podpory: Nákup nové cisternové automobilové stříkačky 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností. Cílem je posílení 
vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí. 
V současné době disponuje jednotka zásahovým automobilem Tatra 148 CAS 32 s rokem výroby 1973. 
Sbor dobrovolných hasičů, má již delší dobu problémy s akceschopností současné techniky, vzhledem 
k jejímu stáří, se tato technika často odhlašuje z akceschopnosti. Vozidlo neodpovídá dnešním potřebám a 
nelze s ním dodržet časy dojezdů, které jsou určeny vyhláškou HZS ČR. Dalším problémem je velké 
finanční zatížení obce spojené s opravami vozu. Vysoké náklady jsou spojeny s využitelností vozu v rámci 
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kritické infrastruktury státu. Jednotka je zařazena do plošného pokrytí.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  06/2020 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  1 250 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 1 250 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 20,83 % 

Celkové vlastní zdroje  4 750 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 2 500 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 6 000 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 



 

Evidenční číslo: 65/B 

  
 

Číslo verze: 3 - 4 - 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 1/C 

  
 

Číslo verze: 4 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 1/C 

 

Žadatel: Obec Prackovice nad Labem Právní forma: obec 

IČO: 00264229 DIČ: CZ00264229 

Ulice:   Číslo popisné: 54 PSČ: 411 33 

Obec: Prackovice nad Labem Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 416539091 Fax: 416539091 

Email: ou.prackovice@mybox.cz www: http://www.prackovice-litochovice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Lovosice 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 54 PSČ: 411 33 

Obec: Prackovice nad Labem Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 7619471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka, telefon: 725552137, e-mail: ou.prackovice@mybox.cz 

 



 

Evidenční číslo: 1/C 

  
 

Číslo verze: 4 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Mgr.Andrea 
Svobodová Křešová, Michal Lupínek 

Telefon: 725552137 E-mail: 
ou.prackovice@mybox.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 4 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  4 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  4 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 150000   Kč Výdaje: 406000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 200000   Kč Výdaje: 300000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  647 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423187 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 17 Počet členů zásahového družstva: 17 

Velitel jednotky 

Jméno: Michal Příjmení: Lupínek 

Tel.: 606106402 E-mail: lupinekmichal@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Dopravní automobil pro JSDH Prackovice 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Pořízení nového DA pro JSDHO Prackovice n.L. je nutný z důvodu zajištění akceschopnosti jednotky v 
rámci plošného pokrytí jednotkami PO v Ústeckém kraji. V současné době nevlastní JSDHO žádný DA 
sloužící k hromadné přepravě osob a prostředků PO. DA bude sloužit k dopravě zasahujících osob a 
věcných prostředků PO na místo zásahu, dále bude využíván v případě potřeby k evakuaci osob a majetku 
při mimořádných událostech a krizových situací (bleskové povodně, záplava, apod.). Jednotka SDH obce 
Prackovice nad Labem byla v roce 2016 přeřazena do kategorie JPO III a od r.2016 zajišťuje PO na 5 
katastrech. V současné době dochází k jejímu dovybavování požární technikou a věcnými prostředky PO s 



 

Evidenční číslo: 1/C 

  
 

Číslo verze: 4 - 3 - 

ohledem na rozsah své působnosti.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 07/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  10/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 33,33 % 

Celkové vlastní zdroje  600 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 900 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 



 

Evidenční číslo: 1/C 

  
 

Číslo verze: 4 - 4 - 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 5/C 

  
 

Číslo verze: 7 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 5/C 

 

Žadatel: Město Hoštka Právní forma: obec 

IČO: 00263648 DIČ: CZ00263648 

Ulice: nám. Svobody Číslo popisné: 2 PSČ: 411 72 

Obec: Hoštka Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 416814114 Fax:   

Email: hostka@hostka.cz www: http://www.hostka.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: nám. Svobody Číslo popisné: 2 PSČ: 411 72 

Obec: Hoštka Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2818471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Milan Konfršt, starosta, telefon: 416814114, e-mail: starosta@hostka.cz 

 



 

Evidenční číslo: 5/C 

  
 

Číslo verze: 7 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Martin Janeček Telefon: 602122919 E-mail: m.janecek@hostka.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,84 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,07 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 39297402   Kč Výdaje: 37789893  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 37500000   Kč Výdaje: 39600000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  1795 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423242 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 13 Počet členů zásahového družstva: 4 

Velitel jednotky 

Jméno: Martin Příjmení: Lochman 

Tel.: 733775271 E-mail: lochman.m@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Hasičský dopravní automobil pro JSDH Hoštka - Malešov 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Jedná se o pořizení nového hasičského dopravního automobilu pro naši JSDH Hoštka - Malešov z důvodu 
nutné přepravy osob k zásahu, které členové jednotky dosud absolvují vlastními osobními vozidly. Dosud 
žádný takový dopravní automobil není v našem vlastnictví, pouze dvě CAS, starší 30 let každá z nich.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 06/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 



 

Evidenční číslo: 5/C 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 35,29 % 

Celkové vlastní zdroje  550 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 850 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 



 

Evidenční číslo: 5/C 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 19/C 

  
 

Číslo verze: 5 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 19/C 

 

Žadatel: Obec Tuchořice Právní forma: obec 

IČO: 00265624 DIČ: CZ00265624 

Ulice:   Číslo popisné: 123 PSČ: 439 69 

Obec: Tuchořice Okres: Louny Pošta: Tuchořice 

Telefon: 602202552; 415721182 Fax: 415721181 

Email: obec@tuchorice.cz www: http://www.tuchorice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Žatec 

 
Korespondenční adresa 

Adresát: Obec Tuchořice 

Ulice:   Číslo popisné: 123 PSČ: 439 69 

Obec: Tuchořice Okres: Louny Pošta: Tuchořice 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 6111481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Ladislav Kubiska, starosta obce, telefon: 602202552, e-mail: starosta@tuchorice.cz 

 



 

Evidenční číslo: 19/C 

  
 

Číslo verze: 5 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Ladislav Kubiska Telefon: 602202552 E-mail: obec@tuchorice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 3,6 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  43 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  3 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 17607187   Kč Výdaje: 15346567  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 13604000   Kč Výdaje: 13604000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  677 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 424242 Kategorie jednotky: II/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 34 Počet členů zásahového družstva: 20 

Velitel jednotky 

Jméno: Libor Příjmení: Richter 

Tel.: 725700074 E-mail: richter.libor@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Obec Tuchořice - Dopravní automobil 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Předmětem projektu je pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Tuchořice. Nový DA 
s nákladním přívěsem zajistí akceschopnost zásahové jednotky při plnění běžných úkolů jako je doprava 
osob a materiálu při větších zásazích při hašení požárů, pomoc a evakuace osob při povodních, čištění a 
údržba požárních nádrží, zajištění dohledu na kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí, čerpání studní 
a sklepů a zejména bude využit při práci s mladými hasiči. 
Stávající majetek, DA Avia 31 K, je nevhodný k užívání z důvodu stáří, je velmi poruchový a má vysoké 
náklady na údržbu vozu. V souvislosti s častými poruchami hrozí riziko havárie. V případě poruchy vozidla 
je ohrožena akceschopnost zásahové jednotky.  



 

Evidenční číslo: 19/C 

  
 

Číslo verze: 5 - 3 - 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 29,38 % 

Celkové vlastní zdroje  721 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 1 021 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 



 

Evidenční číslo: 19/C 

  
 

Číslo verze: 5 - 4 - 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 27/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 27/C 

 

Žadatel: Obec Travčice Právní forma: obec 

IČO: 00264504 DIČ:   

Ulice:   Číslo popisné: 150 PSČ: 412 01 

Obec: Travčice Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 602443010 Fax:   

Email: travcice@seznam.cz www: http://www.obec-travcice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 150 PSČ: 412 01 

Obec: Travčice Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 9315471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Pavel Štros, starosta, telefon: 602443010, e-mail: travcice@seznam.cz 

 



 

Evidenční číslo: 27/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Pavel Štros Telefon: 602443010 E-mail: travcice@seznam.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,9 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,04 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  3,3 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 9993675   Kč Výdaje: 10030675  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 9398000   Kč Výdaje: 9398000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  592 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423215 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 12 Počet členů zásahového družstva: 4+1 

Velitel jednotky 

Jméno: Petr Příjmení: Skála 

Tel.: 721845768 E-mail: petrskala@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Travčice - Dopravní automobil 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Nákup nového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce. 
Zvýšení akceschopnosti jednotky, zajištění přesunu hasičů, evakuovaných osob při krizových situacích.   
Jednotka SDH nyní vlastní automobil Avia ( rok výroby 1973), který již nevyhovuje.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  05/2020 

 



 

Evidenční číslo: 27/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 3 - 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 30 % 

Celkové vlastní zdroje  700 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 1 000 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 



 

Evidenční číslo: 27/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 4 - 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 36/C 

 

Žadatel: Obec Polepy Právní forma: obec 

IČO: 00264202 DIČ: CZ00264202 

Ulice:   Číslo popisné: 112 PSČ: 411 47 

Obec: Polepy Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 416787235 Fax:   

Email: ou.polepy@seznam.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné:   PSČ:   

Obec:   Okres:   Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 7512471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Zbyněk Hodys, starosta obce, telefon: 775288293, e-mail: zhodys@seznam.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Čestmír Malý Telefon: 607263913 E-mail: 
cestmir.maly@mondigroup.co
m 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 2,62 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  2,77 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  2,02 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 33686745   Kč Výdaje: 29927897  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 25466400   Kč Výdaje: 27399500  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  1321 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423185 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 13 Počet členů zásahového družstva: 13 

Velitel jednotky 

Jméno: Čestmír Příjmení: Malý 

Tel.: 607263913 E-mail: cestmir.maly@mondigroup.com 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: JSDH Polepy – dopravní automobil 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Díky realizaci projektu bude jednotka disponovat dopravním automobilem, který bude výkonnější a 
odolnější. Zkrátí se tak dojezdová doba k zásahu. Navíc se významně sníží riziko poruchy nebo havárie při 
zajištění garantované pomoci občanům, protože nový dopravní automobil bude spolehlivější a bezpečnější 
než technika současná. Hlavním přínosem realizaci projektu pro tuto cílovou skupinu je zvýšení její 
akceschopnosti. 
Pořízením nového dopravního automobilu dojde ke snížení nákladů na údržbu a zároveň ke zvýšení 
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bezpečnosti a rychlosti při případném zásahu.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 30 % 

Celkové vlastní zdroje  700 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 1 000 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 
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Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 38/C 

 

Žadatel: Obec Velké Žernoseky Právní forma: obec 

IČO: 00264610 DIČ:   

Ulice:   Číslo popisné: 63 PSČ: 412 01 

Obec: Velké Žernoseky Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 416747124 Fax:   

Email: starosta@velke-zernoseky.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 63 PSČ: 412 01 

Obec: Velké Žernoseky Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 10316471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Jaroslava Rúfusová, telefon: 722908582, e-mail: starosta@velke-zernoseky.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Petr Waldhauser Telefon: 728598241 E-mail: pegasator@seznam.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,19 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,97 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,34 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 9901345   Kč Výdaje: 11758532  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 8566000   Kč Výdaje: 8891000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  492 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423226 Kategorie jednotky: V/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 14 Počet členů zásahového družstva: 14 

Velitel jednotky 

Jméno: David Příjmení: Takacs 

Tel.: 776776926 E-mail: david.takacs@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení nového dopravního automobilu 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
V současnosti jednotka disponuje automobilem DA Avia roku výroby 1991. Vozidlo je zastaralé, 
poruchové a při STK je diagnostikováno stále více závad. Jednotka zabezpečuje, v rámci smlouvy o 
spolupráci, požární ochranu v dalších pěti okolních obcích. Obce jsou v záplavovém území řeky Labe, v 
místě silné silniční i železniční dopravy. Dále je zde mnoho drobných i větších provozoven a rozsáhlé 
plochy lesního porostu. Pro zabezpečení PO v této oblasti je stávající vozidlo naprosto nedostačující a je 
veliké riziko, že mu nebude prodloužena STK nebo dojde k poruše. V tomto případě bude jednotka 
neakceschopná a nebude moci plnit své úkoly v obcích. Nové vozidlo zkrátí dojezdové časy a garantuje 
včasnou a efektivní pomoc občanům hasebního obvodu. Vozidlo bude určeno k přepravě družstva na místo 
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mimořádné události a k tažení speciálních přívěsů dle druhu události. Dále bude určeno k přepravě členů 
jednotky v rámci organizačního řízení (školení, výcvik).  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  03/2020 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 33,33 % 

Celkové vlastní zdroje  600 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 900 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  
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Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 46/C 

 

Žadatel: Město Chlumec Právní forma: obec 

IČO: 00391387 DIČ: CZ00391387 

Ulice: Muchova Číslo popisné: 267 PSČ: 403 39 

Obec: Chlumec Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

Telefon: 725919725 Fax:   

Email: rahm@mesto-chlumec.cz; mesto@mesto-
chlumec.cz 

www: http://www.mesto-chlumec.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Město Chlumec - městský úřad 

Ulice: Muchova Číslo popisné: 267 PSČ: 403 39 

Obec: Chlumec Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 616411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Roman Zettlitzer, Ing., starosta, telefon: 472710610, e-mail: starosta@mesto-chlumec.cz 

 



 

Evidenční číslo: 46/C 

  
 

Číslo verze: 3 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Marcel Rahm Telefon: 725919725 E-mail: rahm@mesto-
chlumec.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 8,64 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,01 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,25 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 99501578   Kč Výdaje: 141805155  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 92247000   Kč Výdaje: 84961000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  4388 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 427108 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 23 Počet členů zásahového družstva: 23 

Velitel jednotky 

Jméno: Petr Příjmení: Vaculík 

Tel.: 725930976 E-mail: petrvacul@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH města Chlumec 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Jednotka SDH města Chlumec je zařazena v IZS ÚK, mimo jiné vyčleněna pro zásahy na důležité dopravní 
cestě -dálnici D8 a při mimořádných událostech na ochranu obyvatelstva (evakuace, povodně). Nová 
technika by přispěla ke zkvalitnění zásahů, kterých je ročně průměrně 10-15. Stávající vozidlo, WV 
Transportér rok výroby  2001, které má najeto 296 000 km a dalších cca 100 000 MTH, bylo získáno 
převodem od Policie ČR, je na hranici životnosti a jeho další provozuschopnost přináší odpovídající 
finanční náklady.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 05/2019 



 

Evidenční číslo: 46/C 

  
 

Číslo verze: 3 - 3 - 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 23,08 % 

Celkové vlastní zdroje  1 000 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 1 300 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  



 

Evidenční číslo: 46/C 

  
 

Číslo verze: 3 - 4 - 

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 47/C 

 

Žadatel: Obec Želenice Právní forma: obec 

IČO: 00266205 DIČ: CZ00266205 

Ulice: Na Návsi Číslo popisné: 27 PSČ: 43401 

Obec: Želenice Okres: Most Pošta:   

Telefon: 603537743 Fax:   

Email: info@zelenice.cz www: http://www.zelenice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Most 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Na Návsi Číslo popisné: 27 PSČ: 43401 

Obec: Želenice Okres: Most Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2716491 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Jan Zálešák, starosta obce, telefon: 603537743, e-mail: jan.zalesak@zelenice.cz 

 



 

Evidenční číslo: 47/C 

  
 

Číslo verze: 3 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jan Zálešák Telefon: 603537743 E-mail: info@zelenice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 6,2 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  5,3 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  4,3 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 8718842   Kč Výdaje: 7420517  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 6851000   Kč Výdaje: 8415000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  496 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 425134 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 14 Počet členů zásahového družstva: 14 

Velitel jednotky 

Jméno: Filip Příjmení: Keller 

Tel.: 734608330 E-mail: filip.keller@centrum.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení nového DA pro JSDH Želenice 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Z důvodu obnovy zastaralého vozového parku JSDH, pro potřeby dopravy družstva a stáří techniky. 
Současný DA je starší více jak 25 let (rok uvedený do provozu1992) a z technických důvodů je 
nevyhovující. Provozní náklady, emise, bezpečnost družstva, nespolehlivost a značná koroze nosných částí.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  05/2020 

 



 

Evidenční číslo: 47/C 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 25 % 

Celkové vlastní zdroje  900 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 1 200 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 48/C 

 

Žadatel: Obec Ploskovice Právní forma: obec 

IČO: 00264164 DIČ: CZ00264164 

Ulice:   Číslo popisné: 2 PSČ: 411 42 

Obec: Ploskovice Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 416749084 Fax:   

Email: obecploskovice@tiscali.cz www: http://www.ploskovice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné:   PSČ:   

Obec:   Okres:   Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 8423411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Věra Petrů, telefon: 416749084, e-mail: obecploskovice@tiscali.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Věra Petrů Telefon: 416749084 E-mail: 
obecploskovice@tiscali.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,6 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,5 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,1 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 42170350   Kč Výdaje: 55887674  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 42170350   Kč Výdaje: 55887674  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  451 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423181 Kategorie jednotky: V/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 9 Počet členů zásahového družstva: 9 

Velitel jednotky 

Jméno: Tomáš Příjmení: Heczko 

Tel.: 416749084 E-mail: obecploskovice@tiscali.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Nákup DA pro JSDHO Ploskovice 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Cílem akce "Nákup DA pro JSDHO Ploskovice" je nákup nového dopravního automobilu pro Jednostku 
sboru dobrovolných hasičů obce Ploskovice, která je zařazena do plošného pokrytí jednotkami požární 
ochrany okresu Litoměřice, a to v kategorii JPO V/1. Důvodem nákupu je pořízení nového zásahového 
požárního vozidla, jelikož v současné době JSDHO Ploskovice nedisponovala. Realizací akce dojde ke 
zvýšení akceschopnosti jednotky a její rychlejší dopravení se na místo zásahu. V současné době je jednotka 
dopravuje na místo zásahu pomoci civilních vozidel, věcné prostředky požární ochrany jsou dopravovány 
pomocí komunální techniky.  



 

Evidenční číslo: 48/C 

  
 

Číslo verze: 3 - 3 - 

V případě realizace akce dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva obce Ploskovice a všech místních částí, 
jelikož bude mít obec plnohodnotně vybavenou zásahovou jednotku, která bude povolávána v rámci 
plosného pokrytí.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 
Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 33,33 % 

Celkové vlastní zdroje  600 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 900 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  



 

Evidenční číslo: 48/C 

  
 

Číslo verze: 3 - 4 - 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 55/C 

  
 

Číslo verze: 3 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 55/C 

 

Žadatel: Obec Měrunice Právní forma: obec 

IČO: 00266477 DIČ: CZ00266477 

Ulice:   Číslo popisné: 67 PSČ: 41804 

Obec: Měrunice Okres: Teplice Pošta: Bílina 

Telefon: 724267760 Fax:   

Email: obec@merunice.cz www: http://www.merunice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Bílina 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 67 PSČ: 41804 

Obec: Měrunice Okres: Teplice Pošta: Bílina 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2117501 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Ing. Jitka Nová, starostka obce, telefon: 724267760, e-mail: nova.jitka@merunice.cz 

 



 

Evidenční číslo: 55/C 

  
 

Číslo verze: 3 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Ing. Jitka Nová Telefon: 724267760 E-mail: 
nova.jitka@merunice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 6,38 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  12,89 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  7,29 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 8296316   Kč Výdaje: 6669880  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 6155000   Kč Výdaje: 10238000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  303 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 426123 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 18 Počet členů zásahového družstva: 3+1 

Velitel jednotky 

Jméno: Pavel Příjmení: Stehlík 

Tel.: 725240318 E-mail: Pavelsstehlik@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Rekonstrukce hasičské zbrojnice s přístavbou na p.p.č. 18/1, k.ú. Měrunice 

Oblast podpory: Výstavba nové nebo rekonstrukce požárních zbrojnic 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Projekt řeší rekonstrukci stávající hasičské zbrojnice s jejím rozšířením na st.p.č. 18/1 a jejím propojením s 
1.NP domu čp. 11 vč. napojení na stávající rozvody technických instalací a zřízení nového zdroje vytápění. 
V současné době tvoří hasičskou zbrojnici objekt na st.p.č. 18/2, který je využíván jako garáž a sklad. 
Sociální zázemí pro hasiče je v 1. NP domu čp. 11. Stávající garáž neodpovídá tepelně izolačním 
požadavkům, střecha je v havarijním stavu a stav stavebních prvků (vrata, omítky, instalace) jsou na hranici 
životnosti, instalované osvětlení neodpovídá normovým požadavkům. Současný stav a rozměry garáže 
nevyhovují současným normovým požadavkům na požární zbrojnice. Rovněž zázemí hasičů dobrovolné 



 

Evidenční číslo: 55/C 

  
 

Číslo verze: 3 - 3 - 

výjezdní jednotky zcela vevyhovuje svým dispozičním a provozním řešením a ztěžuje rychlý zásah požární 
jednotky. V projektové dokumentaci je navrženo stavební řešení, které umožní zaparkování vč. umožnění 
bezpečného výjezdu pro 2 zásahová cisternová vozidla, zaparkování zásahového dodávkového vozidla vč.  
potřebných skladových prostor. Dále je navrženo vytvoření zázemí pro hasiče včetně propojení s 1. NP 
domu čp. 11. Nové řešení bude splňovat požadavky ČSN73 5710 Požární stanice a zbrojnice. Vznikne 
objekt pro výkon služby dobrovolných hasičů zařazených v JSDHO, pro požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany ve vybavení dobrovolné jednotky PO.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2020 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  450 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 450 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 8,9 % 

Celkové vlastní zdroje  4 606 600,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 2 528 300,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 5 056 600,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 



 

Evidenční číslo: 55/C 

  
 

Číslo verze: 3 - 4 - 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 59/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 59/C 

 

Žadatel: Statutární město Děčín Právní forma: obec 

IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238 

Ulice: Mírové nám. Číslo popisné: 1175/5 PSČ: 405 38 

Obec: Děčín Okres: Děčín Pošta:   

Telefon: 412593166 Fax:   

Email: jiri.vesely@mmdecin.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Děčín 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Mírové nám. Číslo popisné: 1175/5 PSČ: 405 38 

Obec: Děčín Okres: Děčín Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu:   Číslo účtu: 94-8129431 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Jaroslav Hrouda, primátor, telefon: 412593335, e-mail: jaroslav.hrouda@mmdecin.cz 

 



 

Evidenční číslo: 59/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Mgr. Jiří Veselý Telefon: 412593166 E-mail: 
jiri.vesely@mmdecin.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 98 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  96 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  96 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 0   Kč Výdaje: 3735  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 0   Kč Výdaje: 3735  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  49226 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 421100 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 19 Počet členů zásahového družstva: 19 

Velitel jednotky 

Jméno: Miloslav Příjmení: Mandzák 

Tel.: 602663067 E-mail: milmandzak@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré město 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
JSDH Děčín III – Staré Město disponuje starším osobním terénním automobilem. Údržba a opravy tohoto 
vozidla jsou v současné době již velmi drahé s přihlédnutím na technický stav vozidla. Ale pro potřebné a 
nutné výjezdy jednotky na Děčínsku je dopravní vozidlo nepostradatelné. Nové vozidlo by přispělo ke 
zvýšení akceschopnosti a dosahu jednotky. Zejména pak by došlo k velmi výraznému snížení objemu 
finančních prostředků potřebných doposud k odstraňování závad a údržby stávajícího vozidla.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 



 

Evidenční číslo: 59/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 3 - 

 
Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 20 % 

Celkové vlastní zdroje  1 200 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 1 500 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 



 

Evidenční číslo: 59/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 4 - 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 67/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 67/C 

 

Žadatel: Město Lom Právní forma: obec 

IČO: 00266035 DIČ: CZ00266035 

Ulice: nám. Republiky Číslo popisné: 13/5 PSČ: 435 11 

Obec: Lom Okres: Most Pošta:   

Telefon: 476769860 Fax:   

Email: podatelna@mesto-lom.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Litvínov 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: nám. Republiky Číslo popisné: 13/5 PSČ: 435 11 

Obec: Lom Okres: Most Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1318491 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Bc. Kateřina Schwarzová, starostka města, telefon: 476769861, e-mail: starostka@mesto-lom.cz 

 



 

Evidenční číslo: 67/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Zuzana Brnová Telefon: 476769869 E-mail: brnova@mesto-
lom.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 8,64 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  7,19 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  6,32 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 55929000   Kč Výdaje: 59562370  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 55601000   Kč Výdaje: 55601000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  3691 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 425119 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 13 Počet členů zásahového družstva: 12 

Velitel jednotky 

Jméno: Petr Příjmení: Koutský 

Tel.: 774170271 E-mail: hasici@mesto-lom.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení nového dopravního automobilu 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Současný dopravní automobil je již v nevyhovujím technickém stavu, starý již asi 30 let. Nový dopravní 
automobil bude sloužit na přepravu jednotky mužstva na místo zásahu. Dále bude využíván při povodních, 
vichřicích a ekologických nehod ve spádové obůasti a dalších krizových situacích.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 05/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  05/2020 

 



 

Evidenční číslo: 67/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 3 - 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 33,33 % 

Celkové vlastní zdroje  600 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 900 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 



 

Evidenční číslo: 67/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 4 - 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 73/C 

  
 

Číslo verze: 3 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 73/C 

 

Žadatel: statutární město Most Právní forma: obec 

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094 

Ulice: Radniční Číslo popisné: 1/2 PSČ: 434 69 

Obec: Most Okres: Most Pošta:   

Telefon: 476448111 Fax: 476448568 

Email: posta@mesto-most.cz www: http://www.mesto-most.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Most 

 
Korespondenční adresa 

Adresát: statutární město Most 

Ulice: Radniční Číslo popisné: 1/2 PSČ: 434 69 

Obec: Most Okres: Most Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 8229491 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Mgr. Jan Paparega, jmenování zastupitelstvem města - primátor, telefon: 476448281, e-mail: 
jan.paparega@mesto-most.cz 

 



 

Evidenční číslo: 73/C 

  
 

Číslo verze: 3 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Linda Vreštiaková Telefon: 476448204 E-mail: 
linda.vrestiakova@mesto-
most.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,022 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,039 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,115 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 1477054000   Kč Výdaje: 1392171000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 1355304000   Kč Výdaje: 1475896000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  64907 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 425132 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 18 Počet členů zásahového družstva: 1+5 

Velitel jednotky 

Jméno: Martin Příjmení: Volf 

Tel.: 724151479 E-mail: martin.volf@mesto-most.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení dopravního vozidla pro JSDH Most 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Projekt spočívá v pořízení dopravního vozidla pro JSDH Most, které nyní disponuje automobilem Peugeot 
Boxer vyrobený v roce 2000 a má najeto 230.000 km a jehož technický stav začíná být neudržitelný. 
Vozidlo má zkorodované podběhy, dveře a podlahu, zadní pružiny a tlumiče jsou opotřebené. Náklady na 
opravu tohoto vozidla se vzhledem ke stáří vozu a předpokládaným dalším závadám jeví jako neefektivní. 
Vzhledem k technickému stavu vozu a počtu najetých kilometrů lze objektivně předpokládat, že nelze 
zaručit 100% spolehlivost, která je u vozidla s tímto předurčením zásadní. 
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V případě, že projekt nebude ralizován, bude JSDH Most i nadále nucena využívat pro stávající účely toto 
zastaralé vozidlo. Postupem času dojde k jeho úplné degradaci a tím bude docházet k postupnému snižování 
akceschopnosti jednotky a snižování úrovně požární ochrany pro obyvatele. Jednotka totiž nedisponuje 
žádným jiným vozidlem tohoto typu. Kromě budoucích investic do oprav sebou nerealizování projektu nese 
i vysoké náklady na provoz zmiňovaného vozu  vč. ekologické zátěže. 
Nákupem nového dopraního vozidla se tedy sníží nejen náklady na údržbu a PHM, ale sníží se i rizika 
spojená s akceschopností JSDH Most při akcích, u kterých je dopravní automobil zapotřebí, a to od 
vlastních činností JSDH až po plnění úkolů ochrany obyvatelstva. (Jednotka sboru dobrovolných hasičů dle 
vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 
Sb., je akceschopná za podmínek organizační, technické a odborné připravenosti sil a prostředků k 
provedení zásahu.) 
  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 28,57 % 

Celkové vlastní zdroje  750 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 1 050 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
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zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 75/C 

 

Žadatel: Obec Horní Podluží Právní forma: obec 

IČO: 00524221 DIČ: CZ00524221 

Ulice: Žofín Číslo popisné: 2 PSČ: 407 57 

Obec: Horní Podluží Okres: Děčín Pošta: Horní Podluží 

Telefon: +420412379181 Fax:   

Email: obecniurad@hornipodluzi.cz www: http://www.hornipodluzi.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Varnsdorf 

 
Korespondenční adresa 

Adresát: obec Horní Podluží 

Ulice: Žofín Číslo popisné: 2 PSČ: 407 57 

Obec: Horní Podluží Okres: Děčín Pošta: Horní 
Podluží 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1517431 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Petr Hoření, starosta, telefon: 604893424, e-mail: starosta@hornipodluzi.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Petr Hoření Telefon: 604893424 E-mail: 
starosta@hornipodluzi.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,39 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,73 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,14 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 19671549   Kč Výdaje: 19634640  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 20938000   Kč Výdaje: 22340000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  785 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 421127 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 35 Počet členů zásahového družstva: 13 

Velitel jednotky 

Jméno: Vojtěch Příjmení: Průša 

Tel.: +420722418286 E-mail: vojtahasic@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Horní Podluží 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Z důvodu velkého stáří našeho dopravního automobilu pro JSDH Horní Podluží, bycho rádi zakoupili nový 
DA. Stávající je 16let starý.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 25 % 

Celkové vlastní zdroje  900 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 1 200 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 76/C 

 

Žadatel: Obec Hrobce Právní forma: obec 

IČO: 00263664 DIČ: CZ00263664 

Ulice:   Číslo popisné: 14 PSČ: 411 83 

Obec: Hrobce Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 416848024 Fax:   

Email: starosta@hrobce.cz www: http://www.hrobce.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Roudnice nad Labem 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné:   PSČ:   

Obec:   Okres:   Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 21824471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Ing. Kateřina Hlaváčová, telefon: 416848024, e-mail: starosta@hrobce.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jaroslav Jelínek Telefon: 606388420 E-mail: dot.k@seznam.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 2,9 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  3,2 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  2,4 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 15910844   Kč Výdaje: 13685393  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 10666200   Kč Výdaje: 10666200  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  646 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423132 Kategorie jednotky: V/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 11 Počet členů zásahového družstva: 11 

Velitel jednotky 

Jméno: Jaroslav Příjmení: Jelínek 

Tel.: 606388420 E-mail: jelda05@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Nákup DA pro JSDHO Hrobce 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Jednotka SDH obce Hrobce zabezpečuje požární ochranu obce Hrobce a Židovice. Dále zabezpečuje 
ochranu obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí a krizových situací. Obec Hrobce byla zasažena 
povodněmi a záplavami v letech 2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013. Jednotka ve všech případech aktivně 
zasahovala při průběhu a následně likvidovala následky povodní. Pořízením DA pro JSDHO Hrobce  je 
prioritní akcí obce Hrobce na rok 2019. V současné době disponuje JSDHO DA Avia, která je v havarijním 
stavu a její oprava je nerentabilní a zároveň plně neodpovídá současným nárokům na zajištění 
akceschopnosti jednotky. Současné vozidlo je ve špatném technickém stavu. V případě nerealizace projektu 
může dojít ke snížení akceschopnosti JSDHO. Obec Hrobce žádá o dotaci na pořízení DA, který umožní 
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přepravu 9 osob a věcných prostředků požární ochrany na místo zásahu. Dojde k zefektivnění požární 
ochrany obce Hrobce a okolních obcí.   
Pořízením DA pro JSDHO Hrobce dojde k celkovému zefektivnění a zkvalitnění zabezpečení požární 
ochrany v obci Hrobce a přilehlém okolí. Vozidlo bude využívání pro řešení mimořádných událostí a 
krizových stavů, jako jsou např. větrné smrště, povodně a záplavy, technické zásahy na území obce i 
v širokém okolí obce Hrobce. Hlavním využitím by byla doprava požárního družstva a potřebného 
materiálu na místo zásahu jednotky. Dále by bylo vozidlo využíváno jako evakuační vozidlo pro obyvatele, 
zvláště při povodních (Obec byla zasažena povodněmi v letech 2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013), kdy 
by sloužilo jako evakuační prostředek osob i majetku. Sekundárním využitím vozidla by bylo využití pro 
účely obce, zájmových sdružení, které by vozidlo mohly využívat pro své komunitní a spolkové aktivity, 
pokud by tím nebyla ohrožena akceschopnost jednotky zasáhnout v případě vzniku mimořádné události na 
území obce Hrobce.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 33,33 % 

Celkové vlastní zdroje  600 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 900 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
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zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 80/C 

 

Žadatel: Město Verneřice Právní forma: obec 

IČO: 00261742 DIČ: CZ00261742 

Ulice: Mírové náměstí Číslo popisné: 138 PSČ: 407 25 

Obec: Verneřice Okres: Děčín Pošta:   

Telefon: 724155383 Fax:   

Email: vernerice@vernerice.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Děčín 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Mírové náměstí Číslo popisné: 138 PSČ: 407 25 

Obec: Verneřice Okres: Děčín Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu:   Číslo účtu: 94-5411431 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Ing. Daniel Zygula, starosta, telefon: 724155383, e-mail: vernerice@vernerice.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jan Broft Telefon: 724155383 E-mail: 
vernerice@vernerice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,6 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  6,3 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,64 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 43432451   Kč Výdaje: 40021915  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 24200000   Kč Výdaje: 24200000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  1145 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 421175 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 18 Počet členů zásahového družstva: 10 

Velitel jednotky 

Jméno: Josef Příjmení: Drbal 

Tel.: 734753663 E-mail: sdh.vernerice@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Město Verneřice 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
V rámci projektu dojde k nákupu nového dopravního automobilu. Nový DA bude vyměněn za starý typ 
AVIA A30 r. v. 1980, který je velmi poruchový a má vysoké náklady na svou údržbu. Jeho provoz je 
nebezpečný. Pořízením nového DA odpadne nebezpečí kontaminace vodních toků únikem provozních 
kapalin, sníží se náklady na údržbu vozu a sníží se riziko poruchy a havárie. 
Nový DA zajistí akceschopnost zásahové jednotky při plnění běžných úkolů jako je doprava osob a 
věcných prostředků požární ochrany při větších zásazích při hašení požárů, pomoc a evakuace osob při 
povodních, čištění a údržba požárních nádrží, zajištění dohledu na kulturních a sportovních akcí pořádaných 
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obcí, čerpání studní a sklepů atd.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  11/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 33,33 % 

Celkové vlastní zdroje  600 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 900 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 
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Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 83/C 

 

Žadatel: Obec Horní Beřkovice Právní forma: obec 

IČO: 00263621 DIČ: CZ00263621 

Ulice: Podřipská Číslo popisné: 13 PSČ: 41185 

Obec: Horní Beřkovice Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: +420607170446 Fax:   

Email: starosta@obechorniberkovice.cz, 
kara.jakub@seznam.cz 

www:   

Obec s rozšířenou působností: Roudnice nad Labem 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Podřipská Číslo popisné: 13 PSČ: 41185 

Obec: Horní Beřkovice Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2615471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Zdeněk Antoš, Starosta, telefon: 607170446, e-mail: starosta@obechorniberkovice.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Zdeněk Antoš Telefon: 607170446 E-mail: 
starosta@obechorniberkovice.
cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,9 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,9 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 36714000   Kč Výdaje: 25157000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 23223000   Kč Výdaje: 44890000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  932 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423129 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 9 Počet členů zásahového družstva: 9 

Velitel jednotky 

Jméno: Martin Příjmení: Pánek 

Tel.: 731714617 E-mail: vanilla.martin@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení nového dopravního automobilu pro obec Horní Beřkovice 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Hlavním cílem projektu je pořízení požadované techniky pro JSDH obce Horní Beřkovice, přičemž se 
jednalo o pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro 
městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“). Tento dopravní automobil bude 
využíván pro evakuaci osob a dále umožní přepravu členů JSDH na místo zásahu a přepravu osob při plnění 
úkolů na úseku ochrany obyvatelstva s osobními zavazadly. Obecně je výsledkem projektu posílení 
vybavení základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) technikou a věcnými 
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prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS. Cíl bude dosažen pořízením majetku v rámci 
získané dotace. Dopravní automobil bude fyzicky předán po uskutečněné veřejné zakázce, kterou 
vyhraje dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou. 
V momentální době disponuje jednotka dopravním automobilem značky Avia A31.1k, s rokem výroby 
1998. Jednotka sboru dobrovolných hasičů, má již delší dobu problémy s akceschopností současné 
techniky, vzhledem k jejímu stáří. Vozidlo je značně zkorodované, neodpovídá dnešním potřebám a nelze s 
ním dodržet časy dojezdů, které jsou určeny vyhláškou HZS ČR. Dalším problémem je velké finanční 
zatížení obce spojené s opravami vozu. Vysoké náklady jsou spojeny s využitelností vozu v rámci kritické 
infrastruktury státu. V posledních letech má dopravní automobil vážné problémy zdárně absolvovat 
technickou kontrolu. Pro zajištění odolnosti a vybavenosti je třeba zajistit této JSDH kvalitní a moderní DA, 
aby mohli dobrovolní hasiči v případě vzniku mimořádné události rychle, účelově a efektivně reagovat. 
Právě tato kritéria by byla naplněna pořízením nového DA pro obec Horní Beřkovice.  
Majetek přispěje ke snížení negativních jevů, které jsou spojovány s mimořádnou událostí. Tyto negativní 
jevy mohou mít dopady na životní prostředí i společnost včetně vzniku mimořádných událostí ohrožujících 
životy, zdraví osob a způsobující škody. Mezi mimořádné události patří: 
Extrémní sucho 
Sněhová kalamita 
Požáry v krajině 
Požár budovy 
Bouřky 
Vichřice / tornádo 
Přívalové deště 
Přirozené povodně 
Činnosti zabezpečované dopravním automobilem ve vazbě na mimořádné události jsou např. : 
- záchranné práce na střechách budov a jejich provizorní opravy, 
- statické posílení střech budov, odstraňování sněhu z veřejných budov, kde hrozí zřícení střechy a kde to 
není schopen provést provozovatel budovy, 
- zprůjezdnění komunikací od vyvrácených nebo spadlých stromů a náletů různého materiálu pro zajištění 
dostupnosti nouzových služeb obyvatelstvu, 
- nouzové přežití obyvatel v postižených obcích  
- zásobování el. energií a potravinami,  
- úklid spadlých stromů 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 01/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 
Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 30 % 

Celkové vlastní zdroje  700 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 1 000 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
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1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
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Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 84/C 

 

Žadatel: Obec Ryjice Právní forma: obec 

IČO: 00556882 DIČ: CZ00556882 

Ulice:   Číslo popisné: 14 PSČ: 403 31 

Obec: Ryjice Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

Telefon: 606927976 Fax:   

Email: starosta.ryjice@seznam.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 14 PSČ: 403 31 

Obec: Ryjice Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1512411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Karla Smíšková, Starostka, telefon: 736262488, e-mail: kara.jakub@seznam.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Karla Smíšková Telefon: 736262488 E-mail: 
starosta.ryjice@seznam.cz, 
kara.jakub@seznam.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,7 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,6 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,9 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 2789804   Kč Výdaje: 2083806  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 2316000   Kč Výdaje: 2420000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  193 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 427133 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 9 Počet členů zásahového družstva: 9 

Velitel jednotky 

Jméno: Petr Příjmení: Říha 

Tel.: 724458739 E-mail: rihova.mila@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení nového dopravního automobilu pro obec Ryjice 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Hlavním cílem projektu bude pořízení požadované techniky pro JSDH obce Ryjice, přičemž se jednalo o 
pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský 
provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“). Tento dopravní automobil bude využíván pro 
evakuaci osob a dále umožní přepravu členů JSDH na místo zásahu a přepravu osob při plnění úkolů na 
úseku ochrany obyvatelstva s osobními zavazadly. Obecně je výsledkem projektu posílení vybavení 
základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) technikou a věcnými prostředky k 
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zajištění připravenosti základních složek IZS. Cíl bude dosažen pořízením majetku v rámci získané dotace. 
Dopravní automobil bude fyzicky předán po uskutečněné veřejné zakázce, kterou vyhraje dodavatel s 
nejnižší cenovou nabídkou. 
V momentální době disponuje jednotka dopravním automobilem značky AVIA 30 L N2, s rokem výroby 
1977. Jednotka sboru dobrovolných hasičů, má již delší dobu problémy s akceschopností současné 
techniky, vzhledem k jejímu stáří 41 let. Vozidlo je značně zkorodované, neodpovídá dnešním potřebám a 
nelze s ním dodržet časy dojezdů, které jsou určeny vyhláškou HZS ČR. Dalším problémem je velké 
finanční zatížení obce spojené s opravami vozu. Vysoké náklady jsou spojeny s využitelností vozu v rámci 
kritické infrastruktury státu. V posledních letech má dopravní automobil vážné problémy zdárně absolvovat 
technickou kontrolu. Pro zajištění odolnosti a vybavenosti je třeba zajistit této SDH kvalitní a moderní DA, 
aby mohli dobrovolní hasiči v případě vzniku mimořádné události rychle, účelově a efektivně reagovat. 
Právě tato kritéria by byla naplněna pořízením nového DA pro obec Ryjice. 
Majetek přispěje ke snížení negativních jevů, které jsou spojovány s mimořádnou událostí. Tyto negativní 
jevy mohou mít dopady na životní prostředí i společnost včetně vzniku mimořádných událostí ohrožujících 
životy, zdraví osob a způsobující škody. Mezi mimořádné události patří: 
Extrémní sucho 
Sněhová kalamita 
Požáry v krajině 
Požár budovy 
Bouřky 
Vichřice / tornádo 
Přívalové deště 
Přirozené povodně 
Činnosti zabezpečované dopravním automobilem ve vazbě na mimořádné události jsou např. : 
- záchranné práce na střechách budov a jejich provizorní opravy, 
- statické posílení střech budov, odstraňování sněhu z veřejných budov, kde hrozí zřícení střechy a kde to 
není schopen provést provozovatel budovy, 
- zprůjezdnění komunikací od vyvrácených nebo spadlých stromů a náletů různého materiálu pro zajištění 
dostupnosti nouzových služeb obyvatelstvu, 
- nouzové přežití obyvatel v postižených obcích  
- zásobování el. energií a potravinami,  
- úklid spadlých stromů 
  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 01/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 30 % 

Celkové vlastní zdroje  700 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 1 000 000,- Kč 

 



 

Evidenční číslo: 84/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 4 - 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 
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- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 86/C 

 

Žadatel: Obec Domoušice Právní forma: obec 

IČO: 00264903 DIČ: CZ00264903 

Ulice: Domoušice Číslo popisné: 107 PSČ: 439 68 

Obec: Domoušice Okres: Louny Pošta: Domoušice 

Telefon: +420777227955 Fax:   

Email: starosta.domousice@ln.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Louny 

 
Korespondenční adresa 

Adresát: Obec Domoušice 

Ulice: Domoušice Číslo popisné: 107 PSČ: 439 68 

Obec: Domoušice Okres: Louny Pošta: Domoušice 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1417481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Zdeněk Kutner, starosta, telefon: +420777227955, e-mail: starosta.domousice@ln.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Ing. Rostislav Mareš Telefon: +420722091410 E-mail: 
Rostislav.Mares@seznam.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 3 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  7 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  2 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 19990410   Kč Výdaje: 23156785  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 11484700   Kč Výdaje: 11484700  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  650 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 123 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 15 Počet členů zásahového družstva: 6 

Velitel jednotky 

Jméno: Pavel Příjmení: Kril 

Tel.: 777723308 E-mail: kril@ln.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Rekonstrukce bývalého hospodářského objektu na hasičskou zbrojnici Domoušice 

Oblast podpory: Výstavba nové nebo rekonstrukce požárních zbrojnic 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce Domoušice nedisponuje dostatečně kvalitním zázemím v podobě 
hasičské zbrojnice, odpovídající ČSN 73 5710, potřebám parkování a uskladnění techniky a potřebám členů 
JSDH.Proto obec rozhodla o přípravě a realizaci záměru rekonstrukce bývalého hospodářského objektu a 
okolních ploch na hasičskou zbrojnici s příjezdovou silnicí a velkovní parkovací a manipulační plochou. V 
současné době je již zpracována kompletní projektová dokumentace pro územní a stavební řízení.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 08/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2020 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  450 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 450 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 4,1 % 

Celkové vlastní zdroje  10 536 800,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 4 500 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 10 986 800,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
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majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 90/C 

 

Žadatel: Obec Chotiněves Právní forma: obec 

IČO: 00555223 DIČ: CZ00555223 

Ulice:   Číslo popisné: 6 PSČ: 411 45 

Obec: Chotiněves Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 416798162 Fax:   

Email: ou.chotineves@tiscali.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 
Korespondenční adresa 

Adresát: Obec Chotiněves 

Ulice:   Číslo popisné: 6 PSČ: 411 45 

Obec: Chotiněves Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 3511471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Ing. Vlastimil Borecký, Starosta, telefon: 602528222, e-mail: po.chotineves@tiscali.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Ing. Vlastimil Borecký Telefon: 602528222 E-mail: 
ou.chotineves@tiscali.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 2,03 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  2,05 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  2,73 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 4695739   Kč Výdaje: 4405339  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 3761000   Kč Výdaje: 5361000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  210 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423139 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 11 Počet členů zásahového družstva: 7 

Velitel jednotky 

Jméno: Libor Příjmení: Dufek 

Tel.: 606160959 E-mail: dufeklibor@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: JSDH_V2_2019 - pořízení dopravního automobilu 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Pořízení nového dopravního automobilu pro potřeby JSDH. Auto nahradí Avii, která je stará 30 let a 
neodpovídá dnešním potřebám a normám. I z důvodů finanční náročnosti na opravy a tím i technického 
stavu vozu. 
Dopravní automobil nahradí stávající a tím možnost akceschopnosti jednotky bude zachována. DA je pro 
obec velmi potřebný i když jsme v JPOV, tak z hlediska výjezdů k technickým zásahům, havarijním 
výjezdům zabezpečují plynulý chod obce. 
I na zajištění bezpečnosti kulturních a jiných akcí pořádaných obcí. V neposlední řadě bude DA sloužit k 
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akceschopnosti hasičů při dopravě na cvičení hasičského sboru i nově příchozích členů a tím zachování 
JSDH v obci.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  05/2020 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 29,34 % 

Celkové vlastní zdroje  722 450,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 1 022 450,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  



 

Evidenční číslo: 90/C 

  
 

Číslo verze: 3 - 4 - 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 91/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 91/C 

 

Žadatel: Obec Klapý Právní forma: obec 

IČO: 00263796 DIČ: CZ00263796 

Ulice:   Číslo popisné: 200 PSČ: 411 16 

Obec: Klapý Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 775247531 Fax:   

Email: ouklapy@seznam.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Lovosice 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 200 PSČ: 411 16 

Obec: Klapý Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 4012471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Romana Albrechtová, starostka, telefon: 775247531, e-mail: ouklapy@seznam.cz 

 



 

Evidenční číslo: 91/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jan Broft Telefon: 728278647 E-mail: 
jan.broft@maspodripsko.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,54 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,65 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,59 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 9785952   Kč Výdaje: 8046895  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 7897000   Kč Výdaje: 16171500  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  481 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423145 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 82 Počet členů zásahového družstva: 17 

Velitel jednotky 

Jméno: Miloš Příjmení: Voborský 

Tel.: 723092184 E-mail: voborsky.mil@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Obec Klapý - nový DA 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Obec disponuje zastaralým DA - Avia 31.1 K z roku 1986. I přes veškerou snau se vozidlo komplikovaně 
udržuje v zásahové pohotovosti pro potřeby HZS ČR při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, při 
evakuaci ohrožených osob apod. V současné době je vozidlo ve špatném technickém stavu. Při vyhlášení 
poplachu HZS ČR nemusí být možné zaručit plnohodnotný výjezd JSDH Klapý při ochraně obyvatel nebo 
jejich majetku.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  11/2019 



 

Evidenční číslo: 91/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 3 - 

 
Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 33,33 % 

Celkové vlastní zdroje  600 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 900 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 



 

Evidenční číslo: 91/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 4 - 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 106/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 106/C 

 

Žadatel: Městys Brozany nad Ohří Právní forma: obec 

IČO: 00263397 DIČ: CZ00263397 

Ulice: Palackého náměstí Číslo popisné: 75 PSČ: 411 81 

Obec: Brozany nad Ohří Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 724155310 Fax:   

Email: vaclavbesta@brozanynadohri.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Palackého náměstí Číslo popisné: 75 PSČ: 411 81 

Obec: Brozany nad Ohří Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 19126471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Václav Bešta, starosta, telefon: 724155310, e-mail: vaclavbesta@brozanynadohri.cz 

 



 

Evidenční číslo: 106/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jan Broft Telefon: 728278647 E-mail: 
jan.broft@maspodripsko.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 2,35 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,05 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,91 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 29844000   Kč Výdaje: 21760000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 44152000   Kč Výdaje: 66489000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  1327 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423106 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 16 Počet členů zásahového družstva: 16 

Velitel jednotky 

Jméno: Radek Příjmení: Buřič 

Tel.: 602512717 E-mail: radekbur5@gmail.com 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Městys Brozany nad Ohří - dopravní automobil 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Dojde k výměně starého DA (typ AVIA DVS 12 A30 r. v. 1988), který je mimo provoz z důvodu rozsáhlé 
koroze automobilu, za nový dopravní automobil. Starý DA byl velmi poruchový a měl vysoké náklady na 
svou údržbu. Jeho provoz byl nebezpečný, proto byl postaven mimo provoz. Pořízením nového DA 
odpadne nebezpečí kontaminace vodních toků únikem provozních kapalin, sníží se náklady na údržbu vozu 
a sníží se riziko poruchy a havárie.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  11/2019 



 

Evidenční číslo: 106/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 3 - 

 
Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 33,33 % 

Celkové vlastní zdroje  600 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 900 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 



 

Evidenční číslo: 106/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 4 - 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 107/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 107/C 

 

Žadatel: Městys Peruc Právní forma: obec 

IČO: 00265331 DIČ: CZ00265331 

Ulice: Oldřichova Číslo popisné: 49 PSČ: 439 07 

Obec: Peruc Okres: Louny Pošta: Peruc 

Telefon: 607764582 Fax:   

Email: vnoucek@peruc.cz www: http://www.peruc.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Louny 

 
Korespondenční adresa 

Adresát: Městys Peruc 

Ulice: Oldřichova Číslo popisné: 49 PSČ: 439 07 

Obec: Peruc Okres: Louny Pošta: Peruc 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 4714481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Ing. Radomír Bláha, starosta, telefon: 607982661, e-mail: podatelna@peruc.cz 

 



 

Evidenční číslo: 107/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jan Vnouček, 
místostarosta 

Telefon: 607764582 E-mail: vnoucek@peruc.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,15 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,081 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,105 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 51790977   Kč Výdaje: 45826171  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 45375000   Kč Výdaje: 85404000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  2275 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 424192 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 8 Počet členů zásahového družstva: 8 

Velitel jednotky 

Jméno: Jan Příjmení: Dresler 

Tel.: 724073902 E-mail: dresler.jan@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Stradonice 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
JSDH Stradonice - JPO "V" disponuje pouze dopravním vozidlem Avia z roku výroby 1982. Vozidlo je 
starší než 35 let a je ve špatném technickém stavu. Stáří a technický stav vozu ohrožuje akceschopnost 
jednotky. 
JSDH Stradonice má oddíl dětských hasičů, s kterými se pravidelně účastní branných soutěží a soutěží v 
požárním sportu. Doprava dětí do 12 let v letité Avii je z hlediska bezpečnostních předpisů nemožná.   
Stáří a technický stav vozu Avia, užívaného JSDH Stradonice, ohrožuje akceschopnost jednotky. Vůz Avia 
je již na konci své životnosti. 



 

Evidenční číslo: 107/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 3 - 

Pořízením vozu se radikálně zvýší akceschopnost jednotky SDH Stradonice. Odstraní se také  problém s 
dopravou oddílu dětských hasičů JSDH Stradonice na branné soutěže a soutěže požárního sportu. 
Pořízením vozu se zvýší bezpečnost při dopravě oddílu dětských hasičů JSDH Stradonice.  
Městys Peruc má zřízeno pět jednotek SDH - Peruc, Telce, Radonice nad Ohří, Pátek a Stradonice. 
Všechny zmíněné jednotky užívají morálně a technicky zastaralé vozy ze začátku 80. let. 
Pořízení nového DA městys Peruc zahájí modernizaci vozového parku svých jednotek SDH.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 05/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 28,76 % 

Celkové vlastní zdroje  743 140,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 1 043 140,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   



 

Evidenční číslo: 107/C 

  
 

Číslo verze: 2 - 4 - 

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 123/C 

  
 

Číslo verze: 4 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo 

rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ 

 

Evidenční číslo 123/C 

 

Žadatel: Obec Malečov Právní forma: obec 

IČO: 00266884 DIČ: CZ00266884 

Ulice:   Číslo popisné: 36 PSČ: 403 27 

Obec: Malečov Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

Telefon: 728239125 Fax:   

Email: mistostarosta@malecovsko.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 36 PSČ: 403 27 

Obec: Malečov Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1010411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Petr Kůstka, starosta, telefon: 728239125, e-mail: starosta@malecovsko.cz 

 



 

Evidenční číslo: 123/C 

  
 

Číslo verze: 4 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jan Broft Telefon: 728278647 E-mail: 
jan.broft@maspodripsko.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,35 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,16 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,57 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 24638611   Kč Výdaje: 18025298  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 15663000   Kč Výdaje: 14253000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  822 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 427119 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 19 Počet členů zásahového družstva: 6 

Velitel jednotky 

Jméno: Ladislav Příjmení: Mareš 

Tel.: 724353860 E-mail: SDHMALECOV@SEZNAM.CZ 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Obec Malečov - dopravní automobil 

Oblast podpory: Nákup nového dopravního automobilu 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Dojde k výměně starého dopravního automobilu (AVIA A21F) z roku 1992, který je v současnosti mimo 
provoz z důvodu rozsáhlé koroze, za nový DA. Současný dopravní automobil neprošel STK. Pořízením 
nového DA bude zajištěna a zvýšena akceschopnost jednotky. Bude zajištěna zejména včasná a bezpečná 
doprava jednotky na místo události, zejména pak u zásahů vyžadujících aplikace AED a resuscitaci do 
příjezdu ZZS ÚK. Vzhledem ke vzdálenosti ZZS ÚK a náročnosti místního terénu jsou v regionu dlouhé 
dojezdové časy sanitních vozů .  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 



 

Evidenční číslo: 123/C 
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Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  11/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  300 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 300 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 33,33 % 

Celkové vlastní zdroje  600 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 450 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 900 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z 
uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  
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- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora spolků a veřejně 

prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva  

a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ 

 

Evidenční číslo 44/D 

 

Žadatel: Obec Málkov Právní forma: obec 

IČO: 00262013 DIČ: CZ00262013 

Ulice:   Číslo popisné: 3 PSČ: 430 01 

Obec: Zelená, Málkov Okres: Chomutov Pošta:   

Telefon: 607633336 Fax:   

Email: obec@malkov.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Chomutov 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 3 PSČ: 430 01 

Obec: Zelená, Málkov Okres: Chomutov Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2111441 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

Identifikace žadatele 

1. Osob zastupujících právnickou osobu 

Titul, jméno a příjmení, právní důvod zastoupení: 
 

Josef Egermann, Starosta obce, telefon: 725569679, e-mail: obec@malkov.cz 

 

2. Osob s podílem v této právnické osobě 

Titul, jméno a příjmení: 
 

 

 

3. Osob, v nichž má přímý podíl 

Název, sídlo, identifikační číslo, výše tohoto podílu: 
 



 

Evidenční číslo: 44/D 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

 
 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Pavel Červený Telefon: 607633336 E-mail: obec@malkov.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Příspěvek státu na daný kalendářní rok 0 Kč 

Příspěvek jiných subjektů na daný kalendářní rok  0 Kč 

Rozpočet sdružení na daný kalendářní rok  363400 Kč 

Počet registrovaných členů organizace k datu podání žádosti 33 

Počet registrovaných členů organizace do 18 let k datu podání žádosti 0 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení klubovny SDH Málkov 

Oblast podpory: Vzdělávací činnost 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Žádáme o dovybavení klubovny SDH Málkov, která slouží ke vzdělávání členů. Klubovna slouží zároveň 
jako zázemí při pořádání kulturních akcí a soutěží, které zastřešuje SDH Málkov.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  10/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  100 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 86,96 % 

Celkové vlastní zdroje  15 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 115 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Doklad potvrzující právní osobnost spolku/organizace, u organizační jednotky pak registrační 

list její ústřední organizace. 
2. Položkový rozpočet akce/projektu (při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních 

a jiných akcí uvést datum konání akce). 
3. Potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU (pouze v případě 

spolufinancování dotací ze státního rozpočtu nebo fondů EU). 



 

Evidenční číslo: 44/D 

  
 

Číslo verze: 2 - 3 - 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.  

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník.  
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Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu. 

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 104/D 

  
 

Číslo verze: 4 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora spolků a veřejně 

prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva  

a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ 

 

Evidenční číslo 104/D 

 

Žadatel: Obec Počedělice Právní forma: obec 

IČO: 00265373 DIČ: CZ00265373 

Ulice:   Číslo popisné: 11 PSČ: 440 01 

Obec: Počedělice Okres: Louny Pošta:   

Telefon: 724181158 Fax:   

Email: ou.pocedelice@seznam.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Louny 

 
Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné:   PSČ:   

Obec:   Okres:   Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 5012481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

Identifikace žadatele 

1. Osob zastupujících právnickou osobu 

Titul, jméno a příjmení, právní důvod zastoupení: 
 

Eva Smetanová, starostka, telefon: 724181158, e-mail: ou.pocedelice@seznam.cz 

 

2. Osob s podílem v této právnické osobě 

Titul, jméno a příjmení: 
 

 

 

3. Osob, v nichž má přímý podíl 

Název, sídlo, identifikační číslo, výše tohoto podílu: 
 



 

Evidenční číslo: 104/D 

  
 

Číslo verze: 4 - 2 - 

 
 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Eva Smetanová Telefon: 724181158 E-mail: 
ou.pocedelice@seznam.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Příspěvek státu na daný kalendářní rok 0 Kč 

Příspěvek jiných subjektů na daný kalendářní rok  0 Kč 

Rozpočet sdružení na daný kalendářní rok  30000 Kč 

Počet registrovaných členů organizace k datu podání žádosti 46 

Počet registrovaných členů organizace do 18 let k datu podání žádosti 13 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: 10. letní setkání mladých hasičů v Počedělicích 

Oblast podpory: Vzdělávací činnost 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Cílem projektu je uspořádat letní hasičské setkání (tábor) dětí, kterého se zúčastní převážně malí hasiči a to 
i z Německa.  Setkání se zúčastní cca. 50 dětí ve věku 6 -15 let, které proběhne ve dnech 26.-28.7.2019 v 
Počedělicích.  Hlavním cílem projektu je zabavit děti, které mají stejného koníčka (hasičský sport) a to 
především zajímavými hrami, které budou rozvíjet jejich pohybové schopnosti a dovednosti a formou hry si 
osvojí hasičské dovednosti. Letního tábora se zúčastní malí hasiči z pěti sousedních obcí a také děti z 
partnerské německé obce Bühlau. Dozor bude mít na starost 10 dospělých, kteří tuto činnost budou 
vykonávat dobrovolnicky. Obec Počedělice v rámci setkání bezúplatně pronajme prostory, kde budou děti 
spát, zdarma bude poskytnuta i pitná voda. Z dotace bude hrazeno veškeré zajištění programu, dále bude 
hrazena strava pro účastníky a tlumočník, budou pronajaty mobilní WC, dále budou pořízeny ceny a 
diplomy pro mladé hasiče. Součástí rozpočtu projektu je příspěvek na dopravu.  Projektem bude 
samozřejmě propagován Ústecký kraj.    

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 06/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  08/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 42 300,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 42 300,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  4 700,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 47 000,- Kč 



 

Evidenční číslo: 104/D 

  
 

Číslo verze: 4 - 3 - 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Doklad potvrzující právní osobnost spolku/organizace, u organizační jednotky pak registrační 

list její ústřední organizace. 
2. Položkový rozpočet akce/projektu (při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních 

a jiných akcí uvést datum konání akce). 
3. Potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU (pouze v případě 

spolufinancování dotací ze státního rozpočtu nebo fondů EU). 
4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 

současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.  

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník.  
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Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu. 

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 8/E 

 

Žadatel: Město Varnsdorf Právní forma: obec 

IČO: 00261718 DIČ: CZ00261718 

Ulice: Nám. E. Beneše Číslo popisné: 470 PSČ: 407 47 

Obec: Varnsdorf Okres: Děčín Pošta:   

Telefon: 417545111 Fax:   

Email: varnsdorf@varnsdorf.cz www: http://www.varnsdorf.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Varnsdorf 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Město Varnsdorf 

Ulice: Nám. E. Beneše Číslo popisné: 470 PSČ: 407 47 

Obec: Varnsdorf Okres: Děčín Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu:   Číslo účtu: 94-5112431 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Ing. Stanislav Horáček, starosta města, telefon: 417545103, e-mail: stanislav.horacek@varnsdorf.cz 
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Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jiří Sucharda Telefon: 602104570 E-mail: 
jiri.sucharda@varnsdorf.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 4,53 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  3,74 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  3,07 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 372980394   Kč Výdaje: 373480937  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 435024030   Kč Výdaje: 443693500  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  15121 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 18 

Velitel MP 

Jméno: Martin Příjmení: Špička 

Telefon: 724842074 E-mail: martin.spicka@varnsdorf.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků strážníků MP  

Oblast podpory: Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická ochrana 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Z prostředků dotace chceme zahájit obnovu ochranných pomůcek a doplnit výstroj příslušníků MP.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  06/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 150 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 150 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,5 % 

Celkové vlastní zdroje  17 590,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 167 590,- Kč 



 

Evidenční číslo: 8/E 

  
 

Číslo verze: 2 - 3 - 

 
Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
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Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 15/E 

 

Žadatel: Město Litvínov Právní forma: obec 

IČO: 00266027 DIČ: CZ00266027 

Ulice: náměstí Míru Číslo popisné: 11 PSČ: 436 01 

Obec: Litvínov Okres: Most Pošta:   

Telefon: 476767600 Fax:   

Email: natalija.dolejsova@mulitvinov.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Litvínov 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Město Litvínov 

Ulice: náměstí Míru Číslo popisné: 11 PSČ: 436 01 

Obec: Litvínov Okres: Most Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1211491 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Mgr. Kamila Bláhová, starostka města, telefon: 476767610, e-mail: kamila.blahova@mulitvinov.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Natalija Dolejšová Telefon: 737200690 E-mail: 
natalija.dolejsova@mulitvinov
.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 7,67 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  7,85 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  7,42 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 521620700   Kč Výdaje: 493760897  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 733374000   Kč Výdaje: 733374000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  23694 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 50 

Velitel MP 

Jméno: Zdeněk Příjmení: Urban 

Telefon: 476767840 E-mail: zdenek.urban@mulitvinov.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Obnova vybavení MP Litvínov v rámci projektu včasné defibrilace 

Oblast podpory: Vybavení služeben Městské policie 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Město Litvínov, jakož to zřizovatel Městské policie Litvínov, se rozhodlo požádat Ústecký kraj o 
poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS, a jeho prostřednictvím pořídit nový 
defibrilátor, který by nahradil používaný zastaralý typ Philips FRx, který je  nekompatibilní s defibrilátory 
používané Zdravotnickou záchranou službou Ústeckého kraje a navíc obsahuje dle sdělení výrobce 
neopravitelnou výrobní vadu. 

 Detailní popis 

Automatizovaný, externí, snadno použitelný defibrilátor navržený tak, aby jej, v případě potřeby, mohla 
použit i osoba bez zdravotnického vzdělání. Je určen k léčbě pacientů se srdeční zástavou a k zajištění 
funkce kontinuálního monitorování srdeční činnosti. Po zapnutí přístroje se automaticky spustí hlasová a 
obrázková nápověda, která zasahující osobu vede krok po kroku. 

Hlavním účelem pořízení defibrilátoru je zajištění včasné pomoci lidem se srdeční příhodou do 

příjezdu Zdravotnické záchranné služby ÚK k pacientovi. 
Městská policie Litvínov je součástí dlouhodobého projektu užší spolupráce se ZZS ÚK, jejímž smyslem je 
zajištění poskytnutí prvotní pomoci na výzvu dispečinku ZZS ÚK do příjezdu zdravotníků v konkrétních 
případech (týká se to zejména případů srdečních příhod). V rámci tohoto projektu byla Městská policie 
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Litvínov v roce 2017 oceněna Ústeckým krajem záslužnou medailí za spolupráci se ZZS ÚK.  
Z výše uvedených důvodů bychom rádi požádali o poskytnutí dotace v rámci Tématického zadání E – 
„Podpora obecní policie“, a to v oblasti b) Vybavení služeben Městské policie. Poskytnutá dotace bude 
použitá na pořízení 1 kusu defibrilátoru, čímž bude zajištěna výměna původního, zastaralého a 
nekompatibilního se ZZS typu defibrilátoru.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  49 660,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 49 660,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  5 520,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 55 180,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 
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Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 22/E 

 

Žadatel: Město Žatec Právní forma: obec 

IČO: 00265781 DIČ: CZ00265781 

Ulice: náměstí Svobody Číslo popisné: 1 PSČ: 438 24 

Obec: Žatec Okres: Louny Pošta: Žatec 

Telefon: 777111647 Fax:   

Email: solar@mesto-zatec.cz www: http://www.mesto-zatec.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Žatec 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Městská policie 

Ulice: náměstí Svobody Číslo popisné: 1 PSČ: 438 24 

Obec: Žatec Okres: Louny Pošta: Žatec 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 7317481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města, telefon: 724043786, e-mail: hamousova@mesto-zatec.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Miroslav Solar Telefon: 777111647 E-mail: solar@mesto-zatec.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 5,9 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  4,85 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  4,01 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 440472000   Kč Výdaje: 485016000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 438161000   Kč Výdaje: 578646000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  18878 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 33 

Velitel MP 

Jméno: Miroslav Příjmení: Solar 

Telefon: 777111647 E-mail: solar@mesto-zatec.cz 

 
Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Bezpečný strážník 

Oblast podpory: Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická ochrana 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Popis projektu 
Projekt „Bezpečný strážník“ je zaměřen na zvyšování pasivní bezpečnosti a zkvalitnění výstroje a výzbroje 
strážníků Městské policie Žatec v přímé obchůzkové službě a byl zahájen v roce 2018. V rámci projektu 
bylo  provedeno přezbrojení městské policie za moderní zbraně v počtu 27 ks, byly pořízeny 3 ks 
balistických vest na přímou ochranu zakročujících strážníků „prvosledové hlídky“ a pořízen nový 
informační systém s mobilní aplikací, který strážníkům umožňuje přímo z terénu, prostřednictvím 
mobilního telefonu, ověřovat totožnost osob, vozidel, lustrovat v rejstříku trestů, v evidencích PČR – 
pátrání po osobách, vozidlech atd. Pokračováním projektu „Bezpečný strážník“ v roce 2019 je záměr 
pořízení 25 ks taktických vest a dalších 12 ks mobilních telefonů k mobilní aplikaci informačního systému. 
Účel projektu 
Účelem projektu je zvýšit bezpečnost strážníků v přímé obchůzkové službě, vybavit je moderní, kvalitní a 
bezpečnou výzbrojí a výstrojí, tím zlepšit podmínky pro výkon služby strážníků, minimalizovat 
bezpečnostní rizika při práci strážníků v terénu a připravit je na řešení mimořádných událostí. 
Odůvodnění žádosti 
Občané města Žatce upřednostňují při zjištění protiprávního jednání oznámení Městské policii Žatec před 
oznámením na Policii České republiky. Důvodem je zejména schopnost hlídek městské policie operativně 
reagovat a dostavit se na místo oznámení v minimální dojezdové době. Z toho plyne, že hlídky městské 
policie jsou zpravidla na místě činu jako první a jako první tedy přicházejí do kontaktu i s pachateli 
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přestupků či trestných činů a jsou tak vystaveny bezpečnostnímu riziku. 
Vzhledem k narůstající agresivitě pachatelů trestné činnosti,  narůstajícímu počtu zahraničních dělníků 
z průmyslové zóny Triangle, kteří se převážně ubytovávají v ubytovacích zařízeních ve městě Žatec a 
s hrozícími bezpečnostními riziky migrační krize v Evropě, je předpoklad, že do budoucna bude nadále 
narůstat počet případů, které bude městská policie řešit. Protože z uvedeného lze predikovat zvýšené 
nebezpečí možného ohrožení strážníků na zdraví či na životě, přistoupilo vedení Městské policie 
Žatec  k realizaci projektu „Bezpečný strážník“.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  09/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 150 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 150 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 63,83 % 

Celkové vlastní zdroje  85 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 235 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 



 

Evidenční číslo: 22/E 
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splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 42/E 

 

Žadatel: Město Jirkov Právní forma: obec 

IČO: 00261904 DIČ: CZ00261904 

Ulice: nám. Dr. E. Beneše Číslo popisné: 1 PSČ: 431 11 

Obec: Jirkov Okres: Chomutov Pošta:   

Telefon: 474616111 Fax:   

Email: podatelna@jirkov.cz www: https://www.jirkov.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Chomutov 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: nám. Dr. E. Beneše Číslo popisné: 1 PSČ: 431 11 

Obec: Jirkov Okres: Chomutov Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1119441 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Mgr. Darina Kováčová, starostka, telefon: 474616412, e-mail: starostka@jirkov.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Ivana Kařízková Telefon: 736279932 E-mail: karizkova@jirkov.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 4,77 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  4,14 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  4,11 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 398965860   Kč Výdaje: 382809730  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 370335600   Kč Výdaje: 393739940  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  20032 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 28 

Velitel MP 

Jméno: Martin Příjmení: Řehůřek 

Telefon: 737677299 E-mail: m.rehurek@jirkov.cz 

 
Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Radiokomunikační zařízení pro MěP Jirkov 

Oblast podpory: Vybavení služeben Městské policie 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Na střeše městské věže bude umístěno technologické zařízení - převaděč, který zajistí kvalitní radiový 
přenos mezi jednotlivými vysílačkami, jež používají strážníci MěP Jirkov. Díky tomuto převaděči dojde k 
odstranění hluchých míst ve městě, ve kterých v současné době přenos nefunguje vůbec nebo je ve velmi 
špatné kvalitě. Převaděč dále umožní přijímání a odesílání přesnější informací o GPS poloze jednotlivých 
vysílaček. Účelem projektu je zlepšení radiového provozu, zkvalitnění přenosu informací o GPS poloze a 
umožnění vzájemné radiové komunikace přímo mezi jednotlivými ručními stanicemi. Cílem projektu je 
zajistit co nejrychlejší zásah strážníků MěP Jirkov při dohlížení na bezpečnost a veřejný pořádek ve městě.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 06/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  10/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  122 930,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 122 930,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,78 % 
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Celkové vlastní zdroje  14 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 136 930,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 
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- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 52/E 

 

Žadatel: Město Štětí Právní forma: obec 

IČO: 00264466 DIČ: CZ00264466 

Ulice: Mírové nám. Číslo popisné: 163 PSČ: 411 08 

Obec: Štětí Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 602362284,416859355 Fax:   

Email: 
pavla.kurasova@steti.cz,katerina.junkova@steti.cz 

www: http://www.steti.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Kateřina Junková 

Ulice: Mírové nám. Číslo popisné: 163 PSČ: 411 08 

Obec: Štětí Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 9112471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta, telefon: +42060259510, e-mail: tomas.rysanek@steti.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Kateřina Junková Telefon: 416859355 E-mail: 
katerina.junkova@steti.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 6,3 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  5,2 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  6 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 754818   Kč Výdaje: 13188748  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 765000   Kč Výdaje: 16928000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  8478 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 19 

Velitel MP 

Jméno: Zdeněk Příjmení: Cuchý 

Telefon: 602666246 E-mail: zdenek.cuchy@steti.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení strážníků Městské policie Štětí 

Oblast podpory: Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická ochrana 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Zastupitelstvo Města Štětí na svém ustavujícím zasedání dne 5. 11. 2018 zřídilo jako svůj iniciativní a 
kontrolní orgán Výbor pro bezpečnost. Tento výbor byl pověřen přípravou nové koncepce Městské policie 
Štětí, zaměřené zejména k činnostem, které by vedly ke zvýšení pocitu bezpečí u občanů města. 
V rámci přípravy koncepce v návaznosti na úkoly obecních (městských) policií při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku uvedených v § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, bylo rozhodnuto o 
vytvoření tzv. pořádkové jednotky, která se bude podílet na ochraně veřejného pořádku a činit opatření 
v rozsahu svých povinností a oprávnění k jeho obnovení v případě, že dojde k porušení právních předpisů o 
jeho ochraně. Do této jednotky budou zařazeni strážníci Městské policie Štětí v předpokládaném počtu 5-8, 
kteří absolvují výcvik k speciálním činnostem. S jejich činností je spojen požadavek na jejich výstroj a 
vybavení ochrannými pomůckami, včetně balistické ochrany.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 10/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  04/2020 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 
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Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 129 990,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 129 990,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 87 % 

Celkové vlastní zdroje  19 420,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 149 410,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 
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- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 63/E 

 

Žadatel: Město Postoloprty Právní forma: obec 

IČO: 00265403 DIČ: CZ00265403 

Ulice: Mírové náměstí Číslo popisné: 318 PSČ: 439 42 

Obec: Postoloprty Okres: Louny Pošta:   

Telefon: 415778411 Fax: 415778038 

Email: mu@postoloprty.cz, www: http://www.postoloprty.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Louny 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Mírové náměstí Číslo popisné: 318 PSČ: 439 42 

Obec: Postoloprty Okres: Louny Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 5311481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Mgr. Zdeněk Pištora, telefon: 725507608, e-mail: zdenek.pistora@postoloprty.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Dana Poštová Telefon: 603301736 E-mail: daposta@seznam.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 100 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  100 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  100 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 93481298   Kč Výdaje: 82800933  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 84850000   Kč Výdaje: 152864000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  4843 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 6 

Velitel MP 

Jméno: Roman Příjmení: Kaleja 

Telefon: 731612112 E-mail: roman.kaleja@seznam.cz 

 
Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Výbava strážníků 

Oblast podpory: Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická ochrana 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Účelem projektu je zajištění finančních prostředků na obnovu a dovybavení výstroje městských strážníků.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 120 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 120 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,22 % 

Celkové vlastní zdroje  14 500,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 134 500,- Kč 
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Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
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Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 66/E 

 

Žadatel: Statutární město Most Právní forma: obec 

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094 

Ulice: Radniční Číslo popisné: 1/2 PSČ: 434 69 

Obec: Most Okres: Most Pošta:   

Telefon: 476448111 Fax:   

Email: posta@mesto-most.cz www: http://www.mesto-most.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Most 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Radniční Číslo popisné: 1/2 PSČ: 434 69 

Obec: Most Okres: Most Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 8229491 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Mgr. Jan Paparega, zvolen zastupitelstvem města, telefon: 476448281, e-mail: jan.paparega@mesto-
most.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Veronika Loucká Telefon: 724009399 E-mail: 
veronika.loucka@mesto-
most.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 6,1 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  5,61 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  5,69 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 16132000   Kč Výdaje: 79263000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 21155000   Kč Výdaje: 88567  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  64907 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 116 

Velitel MP 

Jméno: Jaroslav Příjmení: Hrvol 

Telefon: 476448700 E-mail: jaroslav.hrvol@mesto-most.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Most - vybavení pořádkové jednotky strážníků městské policie protiúderovými 
balistickými přilbami 

Oblast podpory: Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická ochrana 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Cílem projektu je vybavení Pořádkové jednotky městské policie 18 ks protiúderovými balistickými 
přilbami, které chrání proti úderu a nárazu, projektilům a jejich úlomkům. Balistické helmy, kterými je 
Pořádková jednotka MP v současné době vybavena, byly pořízeny před 10 lety a jsou nevyhovující. 
Současné moderní technologie nabízejí mnohem účinnější systém kompozitní konstrukce přilby, která je 
odolnější, zajišťuje lepší rozptyl energie při nárazu a také poskytuje vyšší komfort při nošení.  
Pořádková jednotka je skupina speciálně vyškolených a vycvičených strážníků nad rámec běžného výcviku. 
Pořádková jednotka MP je určena především k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 
v mimořádných situacích, ve kterých lze očekávat výskyt vážného narušování veřejného pořádku, 
skupinového protiprávního jednání a v situacích, kdy tato vybočení z právních norem nastanou. Jednotka se 
pravidelně ve spolupráci s speciální pořádkovou jednotkou Policie ČR účastní ostrahy rizikových 
sportovních utkání, dohledů při průjezdech sportovních fanoušků městem (zejména na nádraží ČD), 
demonstrací, pochodů různých radikálních skupin a hnutí.  Jednotka je dále využívána i při jednorázových 
akcích, např. při nočních kontrolách barů a diskoték, kontrolách a mapování pohybu závadových osob na 
území města nebo v krizových situacích ohrožení obyvatelstva, ve kterých je pořádková jednotka 
připravena spolupracovat se složkami IZS. 
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Balistické helmy budou mít strážníci k dispozici také při běžné činnosti ve služebním vozidle spolu 
s ostatními protiúderovými prostředky připravenými k okamžitému použití. 
Zvolený model Protiúderovo-balistická přilba KPO-02 využívají městské policie s velmi dobrými výsledky 
(např. MP Brno). Dle cenové nabídky výrobce přileb činí cena za 18 přileb včetně transportního 
obalu 166.670 Kč.  
Práce strážníků městské policie v Mostě je rizikovější než v jiných městech v rámci ČR i kraje. Jedním ze 
zásadních problémů města je vysoký podíl osob s nižším vzděláním, vyšší podíl sociálně vyloučených osob, 
osob ohrožených sociálním vyloučením, příslušníků romské menšiny a vysoká míra nezaměstnanosti. Míra 
nezaměstnanosti činila k 31. 12. 2018 7,25 %. 26 % obyvatel Mostu má základní vzdělání vč. 
nedokončeného (zdroj: ČSÚ, sčítání lidu). Tyto skutečnosti dlouhodobě generují sociální problémy v celém 
městě a zejména v sociálně vyloučených a deprivovaných lokalitách a jejich okolí. V sociálně vyloučených 
lokalitách žije cca 13 391 osob, podíl na celkovém počtu obyvatel města Mostu je více než 20 %. (zdroj: 
Magistrát města Mostu). Tyto lokality jsou charakteristické zvýšeným počtem spáchaných trestných činů, 
přestupků, rasově motivovaných sporů a protiprávního jednání obecně. Dle Gabalovy analýzy sociálně 
vyloučených lokalit (MPSV, 2015) se v Mostě nacházejí SVL na těchto třech územích: sídliště Chanov, 
lokality tzv. "stovky a "sedmistovky". Další čtyři lokality jsou považovány dle posledních studií za 
deprivovaná území, a to okolí ulice K. H. Borovského, M. G. Dobnera, Javorová a U Věžových domů.  
Na území okresu Most došlo v roce 2018 k poklesu nápadu trestných činů. Celková registrovaná kriminalita 
meziročně zaznamenala pokles o 248 skutků, tj. -8,84 % na celkových 2559. Naopak v oblasti přestupků 
proti veřejnému pořádku a občanskému soužití byl v roce 2018 na území statutárního města Mostu 
zaznamenán meziroční nárůst o 816 případů (+58 %). Nejzávažnější situace je v SVL. 
  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 06/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  11/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 150 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 150 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  16 670,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 166 670,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 
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5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 68/E 

 

Žadatel: Město Litoměřice Právní forma: obec 

IČO: 00263958 DIČ: CZ00263958 

Ulice: Mírové náměstí Číslo popisné: 15/7 PSČ: 412 01 

Obec: Litoměřice Okres: Litoměřice Pošta: Litoměřice 1 

Telefon: 416916111 Fax:   

Email: podatelna@litomerice.cz www: http://www.litomerice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné:   PSČ:   

Obec:   Okres:   Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 11618471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Chlupáč Ladislav, Mgr., starosta, telefon: 416916109, e-mail: ladislav.chlupac@litomerice.cz 
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Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Miroslava Najmanová Telefon: +420723546058 E-mail: 
podatelna@litomerice.cz; 
miroslava.najmanova@litome
rice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 3,53 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  3,68 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  3,74 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 1509428   Kč Výdaje: 21544555  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 1160000   Kč Výdaje: 22705000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  23437 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 33 

Velitel MP 

Jméno: Ivan Příjmení: Králík 

Telefon: +420777742428 E-mail: kralik.ivan@litomerice.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Policejní osobní kamery AXON 

Oblast podpory: Rekonstrukce kamerových systémů a obdobného technické vybavení 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Nákup 4 policejních osobních kamer. 
Na základě poptávky veřejnosti po větší transparentnosti při zákroku strážníků budou nakoupeny 4 policejní 
osobní kamery s licencí software. Je to řešení pro zachycení a ochrany pravdy. Videa z kamer jsou 
okamžitě k dispozici pro přezkoumání zásahu.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 05/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  07/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 140 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 140 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,74 % 
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Celkové vlastní zdroje  16 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 156 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 
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- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 92/E 

 

Žadatel: Město Roudnice nad Labem Právní forma: obec 

IČO: 00264334 DIČ: CZ00264334 

Ulice: Karlovo náměstí Číslo popisné: 21 PSČ: 413 01 

Obec: Roudnice nad Labem Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 416850111 Fax:   

Email: mesto@roudnicenl.cz www: http://roudnicenl.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Roudnice nad Labem 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Město Roudnice nad Labem 

Ulice: Karlovo náměstí Číslo popisné: 21 PSČ: 413 01 

Obec: Roudnice nad Labem Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 19628471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Ing. František Padělek, starosta, telefon: 416850111, e-mail: mesto@roudnicenl.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jana Pilařová Telefon: 416850258 E-mail: 
jpilarova@roudnicenl.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 1 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  1 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  1 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 313251224   Kč Výdaje: 292804985  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 257476224   Kč Výdaje: 380657294  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  12409 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 20 

Velitel MP 

Jméno: Martin Příjmení: Müller 

Telefon: 416850192 E-mail: mmuller@roudnicenl.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému ve městě Roudnice nad 
Labem 

Oblast podpory: Rekonstrukce kamerových systémů a obdobného technické vybavení 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
V rámci rekonstrukce bude vyměněno pět kamerových bodů vystavěných v letech 2007 až 2010.Tyto 
kamerové body jsou již na pokraji své životnosti, ať už po stránce elektronické, tak zejména po stránce 
mechanické (vzhledem k nepřetržitému 24hodinovému provozu). Kamery opakovaně vykazují závady 
spojené s následným nuceným servisem. Modernizace kamerových bodů přinese zlepšení následujících 
parametrů: vyšší rozlišení 1920x1080px proti původnímu 704x576px; funkce pro zlepšení kvality obrazu 
např. WDR,ATW,BLC,HLC,ROI,DEFOG Ultra DNR; možnost komprese H265. Nové kamery budou IP, 
oproti původním analogovým. 
Rekonstruované kamerové body jsou nainstalovány na místech s vysokou frekvencí dopravy a hustým 
pohybem občanů, čímž umožňují neprodlenou reakci policie na narušení bezpečnosti a veřejného pořádku 
ve sledovaných lokalitách. Kamerové body mají při viditelném umístění resp. odpovídajícím upozornění na 
jejich umístění výrazný psychologický efekt a v neposlední řadě napomáhají k vytvoření pocitu bezpečí 
občanů 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 05/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  07/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  150 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 150 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 39,27 % 

Celkové vlastní zdroje  231 990,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 381 990,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
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orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 100/E 

 

Žadatel: Město Lovosice Právní forma: obec 

IČO: 00263991 DIČ: CZ00263991 

Ulice: Školní Číslo popisné: 407/2 PSČ: 410 30 

Obec: Lovosice Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 416571111 Fax:   

Email: meulovo@meulovo.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Lovosice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Školní Číslo popisné: 407/2 PSČ: 410 30 

Obec: Lovosice Okres: Litoměřice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 19222471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Ing. Milan, Dian, Ph.D., starosta, telefon: 416571111, e-mail: meulovo@meulovo.cz 

 



 

Evidenční číslo: 100/E 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Mgr. Ivana Petrášová Telefon: 416571170 E-mail: 
ivana.petrasova@meulovo.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 2,99 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  3,2 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  3,27 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 280391420   Kč Výdaje: 245271995  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 265689970   Kč Výdaje: 314275330  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  8644 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 12 

Velitel MP 

Jméno: Jaroslav Příjmení: Janovský 

Telefon: 416571150 E-mail: jaroslav.janovsky@meulovo.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Výstroj a balistické ochranné prostředky pro strážníky Městské policie Lovosice  

Oblast podpory: Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická ochrana 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Projekt řeší pořízení nové výstroje a balistických ochranných prostředků pro strážníky Městské policie 
Lovosice. Účelem projektu je zakoupení nových výstrojních součástek a balistických ochranných 
prostředků, čímž dojde k obnově výstroje a ke zvýšení bezpečnosti strážníků.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  08/2019 

 
Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 145 530,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 145 530,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  16 170,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 
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Číslo verze: 2 - 3 - 

Celkové předpokládané náklady 161 700,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
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Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 111/E 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 111/E 

 

Žadatel: Statutární město Chomutov Právní forma: obec 

IČO: 00261891 DIČ: CZ00261891 

Ulice: Zborovská Číslo popisné: 4602 PSČ: 430 28 

Obec: Chomutov Okres: Chomutov Pošta:   

Telefon: 474637111 Fax: 474632777 

Email: podatelna@chomutov-mesto.cz www: http://www.chomutov-mesto.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Chomutov 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Městská policie Chomutov 

Ulice: Dřínovská Číslo popisné: 4606 PSČ: 43004 

Obec: Chomutov Okres: Chomutov Pošta: Chomutov 4 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 38421441 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
JUDr. Marek Hrabáč, statutární zástupce-primátor, telefon: 474637231, e-mail: primator@chomutov-
mesto.cz 
 



 

Evidenční číslo: 111/E 

  
 

Číslo verze: 3 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Mgr. Tomáš Douda Telefon: 777349940 E-mail: t.douda@chomutov-
mesto.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 2,6 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  3,5 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  4,27 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 1103450346   Kč Výdaje: 1167478371  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 1143416000   Kč Výdaje: 1203441000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  50063 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 67 

Velitel MP 

Jméno: Tomáš Příjmení: Douda 

Telefon: 777349940 E-mail: t.douda@chomutov-mesto.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Nákup vozidla pro MP 

Oblast podpory: Spolufinancování nákupu vozidel pro MP 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Pořízení motorového vozidla urřeného do přímého výkonu služby MP. Financování zajištěno hotovostní 
platbou (převodem) z rozpočtu Statutárního města Chomutova z příspěvkem Ústeckého kraje z titulu 
schválenéí dotace.  
Účelem projketu je získání podpory pro nákup motorového vozidla určeného pro plnění veřejnoprávních 
úkolů MP.  
Žádost lze odůvodnit potřebou obměny vozového parku MP, který byl pro tento rok plánován a podproa z 
tiulu  vyhlášeného programu KÚ je významným přínosem.    

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 150 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 150 000,- Kč 
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Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 42,86 % 

Celkové vlastní zdroje  200 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 350 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 



 

Evidenční číslo: 111/E 
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- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 120/E 

  
 

Číslo verze: 2 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 120/E 

 

Žadatel: Statutární město Teplice Právní forma: obec 

IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 

Ulice: náměstí Svobody Číslo popisné: 2/2 PSČ: 415 95 

Obec: Teplice Okres: Teplice Pošta:   

Telefon: 417510111 Fax: 417510998 

Email: posta@teplice.cz www: http://www.teplice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Teplice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: náměstí Svobody Číslo popisné: 2/2 PSČ: 415 95 

Obec: Teplice Okres: Teplice Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 28122501 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Bc. Hynek Hanza, primátor, ze zákona O obcích, telefon: 417510208, e-mail: Hanza@teplice.cz 

 



 

Evidenční číslo: 120/E 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Hana Nováková Telefon: 417510309 E-mail: 
novakova2@teplice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 4,94 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  4,32 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  2,97 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 1083928247   Kč Výdaje: 1363995527  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 1071591705   Kč Výdaje: 1556656728  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  48130 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 64 

Velitel MP 

Jméno: Michal Příjmení: Chrdle, Ing., Bc. 

Telefon: 417510501 E-mail: chrdle@teplice.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Nákup vozidla pro Městskou policii Teplice 2019 

Oblast podpory: Spolufinancování nákupu vozidel pro MP 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Jedná se o pořízení nového vozidla pro službu v terénu za účelem každoroční obnovy vozového parku 
Městské policie v Teplicích a to na základě kritérií vysokého počtu najetých km a zvýšených nákladů na 
opravy stávajícího (vyměňovaného) vozidla MP. V rámci zvýšené potřeby oprav by mohlo docházet i k 
problémům s časovou disponibilitou dostatečného počtu vozidel pro službu v terénu. 
V rámci veřejné zakázky malého rozsahu bude poptána nabídka (minimálně od 3 uchazečů) na vozidlo 
ŠKODA RAPID a následně bude vozidlo dovybaveno pro službu MP zejména výstražnou signalizací 
(majákem, sirénou), případně dalším vybavením. Vozidlo bude pro označení jako vůz Městské policie 
opatřeno foliovými polepy a to i v rámci publicity projektu. 
Cílem projektu je prostřednictvím kvalitního vybavení - moderních zásahových vozů zkvalitnit práci MP ve 
městě a usnadnit tak náročnou práci strážníků v terénu. Toto bude mít i kladný vliv na zvýšení bezpečnosti 
ve městě a případně i regionu. 
Poznámka: Statutární město Teplice je plátcem DPH, na danou akci však neuplatňuje odpočet DPH.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  150 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 150 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 42,86 % 

Celkové vlastní zdroje  200 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 350 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
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orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 126/E 

 

Žadatel: Město Benešov nad Ploučnicí Právní forma: obec 

IČO: 00261181 DIČ: CZ00261181 

Ulice: náměstí Míru Číslo popisné: 1 PSČ: 407 22 

Obec: Benešov nad Ploučnicí Okres: Děčín Pošta:   

Telefon: 412589811 Fax:   

Email: urad@benesovnpl.cz www: http://www.benesovnpl.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Děčín 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: náměstí Míru Číslo popisné: 1 PSČ: 407 22 

Obec: Benešov nad Ploučnicí Okres: Děčín Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 215431 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Pavel Urx, starosta města, telefon: 412589801, e-mail: starosta@benesovnpl.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Pavel Urx Telefon: 774803670 E-mail: 
starosta@benesovnpl.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 2,96 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  2,93 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  3,12 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 79390992   Kč Výdaje: 80980602  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 64295512   Kč Výdaje: 76096260  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  3690 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 4 

Velitel MP 

Jméno: Jan Příjmení: Svatoš 

Telefon: 778425190 E-mail: mpbenesovnpl@post.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení informačního software pro Městskou policii 

Oblast podpory: Vybavení služeben Městské policie 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Specializovaný software MIMIS pro městské policie umožňuje: 

 Napojení na Základní registry (ROB, ROS) 

 Napojení na Registr přestupků (ISEP) 

 Napojení na registr hledaných osob 

 Napojení na registr odcizených vozidel 

 Napojení na RSV (registr silničních vozidel) a CBE (evropský registr vozidel) 

Součástí systému je i vybavení systémem pro zpracování  základních evidencí: 

 Evidence událostí 

 Evidence přestupků 

 Evidence blokových pokut na místě zaplacených 

 Evidence blokových pokut na místě zaplacených 

 Evidence poplatků 

 Systém připomínek a úkolů pro strážníky včetně kontroly jejich plnění 

 Evidence materiálu, školení, atestací, způsobilostí 

 Plánování rozpisů služeb 
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 Evidence docházky 

 Přehled rozpočtu a jeho čerpání 

Veškeré výše uvedené agendy nebyly doposud městskou policií využívány a pořízením informačního 
systému dojde k zásadnímu posunu fungování městské policie.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  06/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 75 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 75 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 83,76 % 

Celkové vlastní zdroje  14 540,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 89 540,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
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- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 127/E 

 

Žadatel: Město Rumburk Právní forma: obec 

IČO: 00261602 DIČ: CZ00261602 

Ulice: Třída 9. května Číslo popisné: 1366/48 PSČ: 40801 

Obec: Rumburk Okres: Děčín Pošta:   

Telefon: 412356340 Fax:   

Email: epodatelna@rumburk.cz www: http://www.rumburk.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Rumburk 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Třída 9. května Číslo popisné: 1366/48 PSČ: 40801 

Obec: Rumburk Okres: Děčín Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 4216431 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Ing. Lumír Kus, starosta města, telefon: 412356212, e-mail: lumir.kus@rumburk.cz 

 



 

Evidenční číslo: 127/E 

  
 

Číslo verze: 5 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Mgr. Romana 
Svobodová 

Telefon: 412356255 E-mail: 
romana.svobodova@rumburk.
cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 4,51 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  3,88 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  4,52 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 253373973   Kč Výdaje: 263582301  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 258433317   Kč Výdaje: 291428310  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  10843 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 15 

Velitel MP 

Jméno: Waldemar Příjmení: Kotmel 

Telefon: 774897951 E-mail: waldemar.kotmel@rumburk.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Modernizace MKDS - kamerový bod č. 1 města Rumburk 

Oblast podpory: Rekonstrukce kamerových systémů a obdobného technické vybavení 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Předmětem žádosti o dotaci na projekt "Modernizace MKDS - kamerový bod č. 1 města Rumburk" je 
montáž technologie nové IP kamery Multisensor ke stávajícímu kamerovému bodu č. 1, její 
naprogramování a nastavení, a to z důvodu lepší dohlednosti na oblast Lužického náměstí. V roce 2017 
město Rumburk modernizovalo pracoviště dozorčího a připravilo systém na postupný přechod na IP 
technologie. Přínosem projektu bude především kvalitnější obraz jak ve dne, tak i v noci prostoru v centru 
města Rumburk. Záznamy z kamerových bodů jsou uchovávané několik dnů až týdnu a často si je vyžádá i 
státní policie k řešení přestupků či trestných činů.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 06/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  125 500,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 
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Celková požadovaná dotace v roce 2019 125 500,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  13 950,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 139 450,- Kč 

 
Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 
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- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“. 

 

Evidenční číslo 129/E 

 

Žadatel: Město Bílina Právní forma: obec 

IČO: 00266230 DIČ: CZ00266230 

Ulice: Břežánská Číslo popisné: 50/4 PSČ: 418 31 

Obec: Bílina Okres: Teplice Pošta:   

Telefon: +420417810801 Fax:   

Email: sekretariat@bilina.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Bílina 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné:   PSČ:   

Obec:   Okres:   Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 111501 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 
 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, Usnesení Zastupitelstva města Bílina ze dne 21.11.2018, telefon: 
+420417810813, e-mail: bartipanova@bilina.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Lenka Hosnedlová Telefon: +420417810862 E-mail: hosnedlova@bilina.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016 6,91 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017  6 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018  5,71 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 392690890   Kč Výdaje: 371328330  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 375609000   Kč Výdaje: 352163000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  14942 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %) 

 

Doplňující informace o MP 

Počet členů MP: 32 

Velitel MP 

Jméno: Petr Příjmení: Kollár 

Telefon: +420417810950 E-mail: kollar@bilina.cz 

 
Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Rozšíření MKDS v Bílině 

Oblast podpory: Rekonstrukce kamerových systémů a obdobného technické vybavení 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Účelem projektu je zkvalitnění městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) v Bílině pořízením 
nového mikrovlnného spoje. Mikrovlnný spoj je zařízení pro přenos digitálního signálu na dlouhé 
vzdálenosti pomocí rádiových vln. 
Městský kamerový systém v současnosti disponuje 36 kamerami monitorujícími veřejné prostranství a je 
využíván nonstop. Přenos obrazového záznamu z kamery na služebnu městské policie zajišťují mikrovlnné 
(MW) spoje. Používají se dva typy, malé spoje s rychlostí 100 Mbit/s, které jsou u každé kamery a větší 
MW spoje s rychlostí 200 Mbit/s (město disponuje třemi), na které se převádí data z jednotlivých kamer. Z 
těchto větších MW spojů jsou data posílána na operační středisko městské policie, kde operátor obsluhuje 
kamery. Z důvodu přidávání dalších kamer do kamerového systému, zejména na Sídlišti Za Chlumem je 
MW spoj určený pro tuto lokalitu značně přetížen a není schopen stabilně přenášet datový tok 
z jednotlivých kamer. Dochází ke zhoršení kvality obrazového záznamu a někdy i občasným výpadkům 
signálu. Vzhledem k vyššímu procentu kriminality ve městě, se požadavky a četnost stahovaných záznamů 
z kamer zvyšuje.  Kamery v technologii 2K, které používáme, výrobce již nyní nahrazuje kamerami 
s technologií 4K. Tyto kamery jsou výkonnější, citlivější, mají lepší uplatnění, avšak jsou náročnější na 
datové toky. V případě, že se nám některá z kamer s technologií 2K porouchá, budeme nuceni nahrazovat 
tyto kamery kamerami 4K. Při obměně kamer zmíněný přetížený MW spoj již bude nedostatečný na převod 
datových toků. Pořízením MW spoje s vyšší rychlostí vyřešíme problémy s přetížením spoje, a i když 
v budoucnu budeme používat kvalitnější kamery, bude MW spoj s rychlostí 500 Mbit/s vyhovující. 
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Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je jejich preventivní funkce, tj. vytváření 
bezpečných zón v exponovaných lokalitách. MKDS přinášejí okamžitý výsledek (snížení kriminality ve 
vytipovaném místě). Monitorovací systém znesnadní podmínky pro páchání jednotlivých druhů trestné 
činnosti sledováním potenciálně rizikových lokalit. Využití kamerového monitoringu umožňuje provedení 
preventivních zásahů a je využíváno i jako důkazní materiál v případě spáchání protiprávního jednání.  
Projekt tedy řeší zlepšení kvality přenášeného obrazového záznamu, zajistí stabilitu stávajícího MKDS a 
přispěje k ochraně obyvatelstva.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 06/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  139 500,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 139 500,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  15 500,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 155 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 
1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Doklad o zřízení obecní policie. 
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce  
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

- Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 



 

Evidenční číslo: 129/E 

  
 

Číslo verze: 5 - 4 - 

splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

Prohlašuji na svou čest, že  
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 6/F  

 

Žadatel: Město Varnsdorf Právní forma: obec 

IČO: 00261718 DIČ: CZ00261718 

Ulice: Nám. E. Beneše Číslo popisné: 470 PSČ: 407 47 

Obec: Varnsdorf Okres: Děčín Pošta:   

Telefon: 417545111 Fax:   

Email: varnsdorf@varnsdorf.cz www: http://www.varnsdorf.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Varnsdorf 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Město Varnsdorf 

Ulice: Nám. E. Beneše Číslo popisné: 470 PSČ: 407 47 

Obec: Varnsdorf Okres: Děčín Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu:   Číslo účtu: 94-5112431 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Ing. Stanislav Horáček, starosta města, telefon: 417545103, e-mail: stanislav.horacek@varnsdorf.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jiří Sucharda Telefon: 602104570 E-mail: 
jiri.sucharda@varnsdorf.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,38 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,35 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,26 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 372980394   Kč Výdaje: 373480937  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 435024030   Kč Výdaje: 443693500  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  15121 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 421172 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 16 Počet členů zásahového družstva: 16 

Velitel jednotky 

Jméno: Jiří Příjmení: Sucharda 

Tel.: 602104570 E-mail: jiri.sucharda@varnsdorf.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků členů JSDH 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Z prostředků dotace chceme zahájit obnovu ochranných pomůcek - přileb Gallet a doplnit druhou sadu 
ochranných masek Draeger k dýchací technice, kterou jsme získali z darů ÚK.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  06/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 88,89 % 

Celkové vlastní zdroje  10 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 90 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 10/F  

 

Žadatel: Obec Braňany Právní forma: obec 

IČO: 00265845 DIČ: CZ00265845 

Ulice: Bílinská Číslo popisné: 76 PSČ: 435 22 

Obec: Braňany Okres: Most Pošta:   

Telefon: 476732877 Fax:   

Email: obec@branany.cz www: http://www.branany.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Most 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Obec Braňany 

Ulice: Bílinská Číslo popisné: 76 PSČ: 435 22 

Obec: Braňany Okres: Most Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 315491 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Petr Škanta, starosta obce, telefon: 476732878, e-mail: starosta@branany.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Ing. Lukáš Šťastný Telefon: 602413200 E-mail: 
mistostarosta@branany.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 4,27 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  22,38 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,3 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 47931636   Kč Výdaje: 39047968  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 34923500   Kč Výdaje: 44366090  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  1232 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 425103 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 18 Počet členů zásahového družstva: 18 

Velitel jednotky 

Jméno: Miloš Příjmení: Šťastný 

Tel.: 731529914 E-mail: hasicibranany@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Dovybavení členů výjezdové jednotky hasičů obce Braňany pracovními stejnokroji 
PS II NOMEX 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Cílem projektu je dovybavení členů výjezdové jednotky hasičů obce Braňany pracovními stejnokroji PS II -
 NOMEX Comfort RS, komplet + reflexní nápis HASIČI, kdy tyto budou využívány při zásahu ve 
venkovních prostorech – požáry lesů, požáry travních porostů, technické zásahy, a to v letních měsících. 
V uvedeném období často převyšují teploty 30ti stupňovou hranici a pro hasiče jsou tak fyzicky velmi 
náročné.  V současné době u těchto zásahů zasahují hasiči v třívrstvých zásahových oblecích (těžké 
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obleky), kdy tyto zásahy jsou často velmi časově náročné a vlivem přehřívání organismu, omezují možnou 
časovou účast jednotlivých hasičů u předmětných mimořádných událostí. Pořízením stejnokrojů PS II 
Nomex u zásahů ve venkovních prostorech se zlepší komfort hasičů při zachování vlastní bezpečnosti 
(nehořlavost), zároveň se zvýší časová možnost využívání jednotlivých hasičů. Uvedené pracovní 
stejnokroje odpovídají vyhlášce č. 69/2016 Sb.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  06/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 76 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 76 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 88,14 % 

Celkové vlastní zdroje  10 230,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 86 230,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   
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Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 11/F 

  
 

Číslo verze: 3 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 11/F  

 

Žadatel: Obec Dolní Habartice Právní forma: obec 

IČO: 00555924 DIČ: CZ00555924 

Ulice:   Číslo popisné: 178 PSČ: 405 02 

Obec: Dolní Habartice Okres: Děčín Pošta:   

Telefon: 412585015 Fax:   

Email: starosta@dolni-habartice.cz www: http://www.dolni-habartice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Děčín 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Obec Dolní Habartice 

Ulice:   Číslo popisné: 178 PSČ: 40502 

Obec: Dolní Habartice Okres: Děčín Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu:   Číslo účtu: 94-717431 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Petr Petrovický, starosta, telefon: 723274717, e-mail: starosta@dolni-habartice.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Petr Petrovický Telefon: 723274717 E-mail: starosta@dolni-
habartice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,3 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,9 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,3 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 10553008   Kč Výdaje: 9281627  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 10803437   Kč Výdaje: 12363470  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  591 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 421118 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 12 Počet členů zásahového družstva: 8 

Velitel jednotky 

Jméno: Miroslav Příjmení: Musil 

Tel.: 602816060 E-mail: Hasic.musil@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Bezpečné přilby pro hasiče 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Naše JSDH v Dolních Habarticích je v posledních letech velmi aktivní a i operačním střediskem využívaná 
k výjezdům i mimo katastr obce (např. požár seníku v Malšovicích). Ročně mají okolo dvaceti výjezdů s 
toho cca polovina k požárům. Obec se je snaží postupně vybavit i ze svých zdrojů (vícevrstvé zásahové 
obleky, boty), ale nejde to vše najednou. Protože nikdy neměli nové helmy, vždy to jsou helmy vyřazené z 
jiného, většího útvaru, chceme využít této dotační  možnosti a vybavit jedno družstvo(8 hasičů) najednou 
bezpečnou helmou, která splňuje veškeré bezpečnostní předpisy.  
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Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  10/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 87,25 % 

Celkové vlastní zdroje  8 770,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 68 770,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  
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- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 16/F  

 

Žadatel: Obec Stebno Právní forma: obec 

IČO: 00832154 DIČ: CZ00832154 

Ulice:   Číslo popisné: 22 PSČ: 400 02 

Obec: Stebno Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

Telefon: 475215214 Fax:   

Email: podatelna@stebno.cz www: http://www.stebno.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné:   PSČ:   

Obec:   Okres:   Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1715411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Pavel Švarc, starosta obce, telefon: 475215119, e-mail: svarc@stebno.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Blanka Špinerová Telefon: 607024663 E-mail: podatelna@stebno.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 3 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  4,3 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  6,2 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 7944003   Kč Výdaje: 5647768  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 7303000   Kč Výdaje: 8603000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  494 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 427137 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 15 Počet členů zásahového družstva: 15 

Velitel jednotky 

Jméno: Martin Příjmení: Šlosser 

Tel.: 775156294 E-mail: slosser@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Dotace jednotky SDH r.2019 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Nákup nových ochranných pomůcek pro zasahující hasiče JSDH 
Obce Stebno při mimořádných událostech , nákup termokamery usnadňující hledání skrytých ohnisek 
požáru, vyhledávání osob a zlepšení orientace v silně zakouřených prostorech. Žádané prostředky zvýší 
ochranu zdraví a životů zasahujících hasičů JPO Stebno při řešení mimořádných událostí.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  04/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 75,53 % 

Celkové vlastní zdroje  25 920,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 105 920,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 21/F  

 

Žadatel: Obec Vrbice Právní forma: obec 

IČO: 00264652 DIČ: CZ00264652 

Ulice: Hlavní Číslo popisné: 47 PSČ: 411 64 

Obec: Vrbice Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 606254867 Fax:   

Email: ou.vrbice@o2active.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Roudnice nad Labem 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Hlavní Číslo popisné: 47 PSČ: 411 64 

Obec: Vrbice Okres: Litoměřice Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 10711471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Vlastimil MIkl, starosta obce, telefon: 606254867, e-mail: ou.vrbice@o2active.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Vlastimil Mikl Telefon: 606254867 E-mail: 
ou.vrbice@o2active.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 20 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  30 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  35 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 11183349   Kč Výdaje: 9190900  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 9482000   Kč Výdaje: 8607000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  540 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423230 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 17 Počet členů zásahového družstva: 11 

Velitel jednotky 

Jméno: Václav Příjmení: Nosek 

Tel.: 607942414 E-mail: ou.vrbice@o2active.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení JSDHO Vrbice 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Dovybavení jednotky SDH Obce Vrbice.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 01/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  08/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 76 500,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 76 500,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  8 500,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 85 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 23/F  

 

Žadatel: Město Žatec Právní forma: obec 

IČO: 00265781 DIČ: CZ00265781 

Ulice: náměstí Svobody Číslo popisné: 1 PSČ: 438 24 

Obec: Žatec Okres: Louny Pošta:   

Telefon: +420415736111 Fax: +420415736148 

Email: epodatelna@mesto-zatec.cz www: http://www.mesto-zatec.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Žatec 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Město Žatec 

Ulice: náměstí Svobody Číslo popisné: 1 PSČ: 438 24 

Obec: Žatec Okres: Louny Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 7317481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka obce, telefon: 415736104, e-mail: hamousova@mesto-zatec.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Bc. Jitka Jelínková Telefon: 415736127 E-mail: jelinkova@mesto-
zatec.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,12 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,12 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,09 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 440471000   Kč Výdaje: 455016000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 438161000   Kč Výdaje: 578646000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  18878 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 424264 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 18 Počet členů zásahového družstva: 4 

Velitel jednotky 

Jméno: Libor Příjmení: Staněk 

Tel.: 777653910 E-mail: staneklibor@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Dovybavení dýchacích přístrojů příslušenstvím 

Oblast podpory: Vybavení technickými prostředky 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
JSDH Žatec obdržela v roce 2018 od Ústeckého kraje přístroje Dräger. Tyto přístroje byly dovybaveny 
vyváděcími kuklami, kompozitními tlakovými láhvemi a dalším příslušenstvím v hodnotě 92 204 Kč - 
financováno ze zdrojů JSDH, a 56 043 Kč z finančních zdrojů SDH Žatec. Tyto dýchací přístroje jsou již 
zařazeny v používání JSDH Žatec, která s nimi zasahuje a koná pravidelné výcviky. Rádi bychom Vás 
požádali o spolufinancování dalšího příslušenství, a to konkrétně 4 ks masek FPS 7730, 2 ks masek s  plicní 
automatikou Spiromatic S-NR k přístrojům Pluto fire a 6 brašen na masky.  
Důvody k pořízení masek jsou tyto: u zásahu jednotky po výměně masky a tlakové láhve může být přístroj 
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opakovaně použit, po zásahu mohou být přístroje téměř okamžitě uvedeny do akceschopnosti a z hlediska 
právních předpisů o požární ochraně musí být k dýchacím přístrojům určitý počet záložních masek, pro 
případ jejich závady.                                                                 
Masky nejsou omezeny  životností,  je na ně dostupný servis a jsou běžně používané jednotkami PO.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 09/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 73 280,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 73 280,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,99 % 

Celkové vlastní zdroje  8 150,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 81 430,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  
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Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 25/F  

 

Žadatel: Obec Podsedice Právní forma: obec 

IČO: 00555207 DIČ: CZ00555207 

Ulice:   Číslo popisné: 29 PSČ: 411 15 

Obec: Podsedice Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 725360080 Fax:   

Email: ou_podsedice@volny.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Lovosice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 29 PSČ: 411 15 

Obec: Podsedice Okres: Litoměřice Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 7416471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Veronika Kulichová, Starostka obce, telefon: 725360080, e-mail: ou_podsedice@volny.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Ing. Václav Maderák Telefon: 724517552 E-mail: 
vasekmaderak@gmail.com 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,4 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,36 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,84 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 9971000   Kč Výdaje: 11661000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 60833800   Kč Výdaje: 89895000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  647 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 241 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 21 Počet členů zásahového družstva: 7 

Velitel jednotky 

Jméno: Jiří Příjmení: Zinek 

Tel.: 721681331 E-mail: jirkazinek@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení technických prostředků pro hasičský sbor v Podsedice - Chrášťany 

Oblast podpory: Vybavení technickými prostředky 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Hasičský sbor pobce Podsedice Chrášťany je jedním z mála tradičních fungujících sborů na západním 
okraji okresu Litoměřice.Aktivně se podílel zejména na likvidaci následků vzniklých katastrofálními 
povodněmi v předchozích letech. I zhledem k tomuto faktu se sbor dodnes potýká se škodami na vlastním 
materiálu (čerpadlo PPS12, aj.), které během jedné takové akce dosloužilo a stále čeká na finančně 
náročnou generální opravu.  
V rámci zkvalitnění materiální základny sboru, žádáme o schválení dotace na pořízení materiálního 
vybavení pro podporu činnosti sboru na půdě ochrany obyvatelstva a majetku obce. 
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Kromě zásahové činnosti se sbor velice aktivně věnuje i sportovní a společenské činnosti v obci.   
Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany je tým, který si za posledních 10 let vydobyl výsostní postavení mezi 
několika tisícovou enklávou hasičských sborů obcí v celé ČR. Sbor před několika lety přerostl po sportovní 
stránce regionální měřítka ústeckého kraje, a tak se navíc účastní soutěží v požárním útoku napříč 
republikou. V roce 2016 a 2017 družstvo žen zvítězilo v celém seriálu soutěží Extraligy ČR a tak je i 
současně jedním z nejlepších soutěžních týmů v požárním útoku v České republice. V rámci regionální 
Krušnohorské ligy zvítězili celkově ženy našeho sboru. Ženy poosmé a muži podruhé. Zároveň ženy drží za 
předloňský rok i největší počet vítězství na jednotlivých závodech v ČR a to 19. Muži byli s 10 vítězstvími 
4 nejlepším týmem v republice. Nezapomíná se ani na práci s dětmi a mládeží, kdy se na četných akcích 
sboru rekrutují noví následovníci tohoto úspěšného sboru, kteří jsou poté prezentováni na soutěži či na 
pořádaném dětském dnu.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 
Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  60 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 85,71 % 

Celkové vlastní zdroje  10 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 70 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 
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Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 28/F 

  
 

Číslo verze: 6 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 28/F  

 

Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský 
obvod Ústí nad Labem - město 

Právní forma: městský obvod 

IČO: 00081531 DIČ: CZ00081531 

Ulice: Velká hradební Číslo popisné: 2336/8a, P.O. 
Box 40118 

PSČ: 400 01 

Obec: Ústí nad Labem Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

Telefon: 475272275, 725470468 Fax: 475272350 

Email: Dana.Malkova@mag-ul.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: 733 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - město 

Ulice: Velká hradební Číslo popisné: 2336/8a, P.O. Box 40118 PSČ: 400 01 

Obec: Ústí nad Labem Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2611411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 
 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Mgr. Hana Štrymplová, starostka MO ÚL - město, telefon: 475272263, e-mail: Hana.Strymplova@mag-
ul.cz 

 



 

Evidenční číslo: 28/F 

  
 

Číslo verze: 6 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Dana Málková Telefon: 475272275, 
725470468 

E-mail: Dana.Malkova@mag-
ul.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,07 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,15 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,11 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 80000   Kč Výdaje: 73087  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 80000   Kč Výdaje: 80000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  35709 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 3510001 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 9 Počet členů zásahového družstva: 9 

Velitel jednotky 

Jméno: Martin Příjmení: Novák 

Tel.: 725832500 E-mail: novak.m97@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Dovybavení JSDH Božtěšice 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Nákup osobních a věcných ochranných prostředků pro členy JSDH Božtěšice za účelem dovybavení této 
jednotky. Tyto prostředky budou využívány při akcích pro obec, pomoc při povodních a podobných 
krizových situacích.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 



 

Evidenční číslo: 28/F 

  
 

Číslo verze: 6 - 3 - 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 54 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 54 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  6 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 60 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 



 

Evidenční číslo: 28/F 

  
 

Číslo verze: 6 - 4 - 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 29/F 

  
 

Číslo verze: 9 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 29/F  

 

Žadatel: Město Vejprty Právní forma: obec 

IČO: 00262170 DIČ: CZ00262170 

Ulice: Tylova Číslo popisné: 870 PSČ: 43191 

Obec: Vejprty Okres: Chomutov Pošta:   

Telefon: 731449161 Fax:   

Email: tajemnik@vejprty.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Kadaň 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Město Vejprty 

Ulice: Tylova Číslo popisné: 870 PSČ: 43191 

Obec: Vejprty Okres: Chomutov Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 38827441 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
JItka Gavdunová, starosta, telefon: 474614960, e-mail: mesto@vejprty.cz 

 



 

Evidenční číslo: 29/F 

  
 

Číslo verze: 9 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Rostislav Velek Telefon: 731449161 E-mail: tajemnik@vejprty.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,57 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  15,83 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  2,5 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 154759482   Kč Výdaje: 135657797  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 1020110   Kč Výdaje: 102110  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  2987 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 422154 Kategorie jednotky: II/2 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 24 Počet členů zásahového družstva: 8 

Velitel jednotky 

Jméno: Milan Příjmení: Suchánek 

Tel.: 604225109 E-mail: hasici@vejprty.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: MĚSTO VEJPRTY - Vybavení JSDH osobními ochrannými prostředky 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Ůčelem žádosti je dovybavení členů JSDH osobními ochrannými prostředkytak, aby vybavení bylo v 
souladu dle pokynu ředitele HZS ČR č.25 ze dne 8.6.2009 (SIAŘ GŘ 25/2009), který mj. v čl. 9 stanovuje 
minimální rozsah vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) člena JSDHO a v kvalitě 
která je dle  vyhlášky 69/2014 Sb.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 05/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 



 

Evidenční číslo: 29/F 

  
 

Číslo verze: 9 - 3 - 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,69 % 

Celkové vlastní zdroje  11 500,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 111 500,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 



 

Evidenční číslo: 29/F 

  
 

Číslo verze: 9 - 4 - 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 31/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 31/F  

 

Žadatel: Obec Úherce Právní forma: obec 

IČO: 00556459 DIČ: CZ00556459 

Ulice:   Číslo popisné: 57 PSČ: 440 01 

Obec: Úherce Okres: Louny Pošta:   

Telefon: 603414777 Fax:   

Email: krukprag@gmail.com www: http://www.obec-uherce.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Louny 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 57 PSČ: 440 01 

Obec: Úherce Okres: Louny Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 6218481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Zuzana Kubištíková, starosta obce, telefon: 724135582, e-mail: obecuherce@seznam.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jiří Kruk Telefon: 603414777 E-mail: krukprag@gmail.com 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 23 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  12 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  10 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 1946000   Kč Výdaje: 1695000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 1636000   Kč Výdaje: 3884000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  83 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 424188 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 12 Počet členů zásahového družstva: 5 

Velitel jednotky 

Jméno: Jiří Příjmení: Kruk 

Tel.: 603414777 E-mail: krukprag@gmail.com 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení 2 kusů dýchací techniky Drager včetně příslušenství 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Pořízení 2 ks. nové DT pro jednotku obce z 
důvodu končící životnosti 38-40 let staré DT , kdy nemůže být již používána, musí být vyřazena 
členové JSDHO jsou proškoleni HZS na DT ,v katastru obce se nachází průmyslový podnik 
Biopreparáty , kde je použití nezbytné , dále v katastru obce se nachází Letiště P.Týnec-Úherce 
kde je jednotka zasahující předurčena jako první,vzhledem k dlouhým dojezdovým časům ost. 
jednotek je nezbytné , aby při požárech byli zasahující hasiči chráněni zejména jejich dýchací 
cesty.Jednotka cvičila milý rok s HZS Louny zásah na Biopreparáty v obci , má znalosti a  
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zkušenosti při pořádání hromadných akcí na Letišti P. Týnec ( Aerodrom 25 tis. návštěv,5 tis. aut 
v minulosti též Carwars tuning)  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  60 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 72,29 % 

Celkové vlastní zdroje  23 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 83 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 
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Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 32/F  

 

Žadatel: Obec Líšťany Právní forma: obec 

IČO: 00831824 DIČ: CZ00831824 

Ulice: U Svatého Jána Číslo popisné: 100 PSČ: 440 01 

Obec: Líšťany Okres: Louny Pošta:   

Telefon: 415691133, 607910280 Fax:   

Email: o.u.list@seznam.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Louny 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: U Svatého Jána Číslo popisné: 100 PSČ: 440 01 

Obec: Líšťany Okres: Louny Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 3615481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Mgr. Martina, Protivová, starostka obce, telefon: 415691133, e-mail: o.u.list@seznam.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Martina Protivová Telefon: 607910280 E-mail: o.u.list@seznam.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 61 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  47 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  40 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 11963790   Kč Výdaje: 12287750  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 8080000   Kč Výdaje: 8080000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  446 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 424173 Kategorie jednotky: II/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 20 Počet členů zásahového družstva: 20 

Velitel jednotky 

Jméno: Pavel Příjmení: Kadavý 

Tel.: 602235444 E-mail: kadavypavel@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení JSDH osobními ochrannými prostředky 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Vybavení jednotky zařazené v kategorii JPO II osobními ochrannými prostředky za účelem zajištění 
akceschopnosti z důvodu doplnění stavu osobních ochranných prostředků za chybějící či poškozené při 
zásahu. Pořízením osobních ochranných prostředků dojde k zajištění větší ochrany a bezpečnosti členů 
jednotky při zásazích. 
Dotace bude použita na pořízení osobních ochranných pomůcek: pracovní stejnokroj PS II, zásahový oblek, 
prsačky, zásahová obuv, zásahová kukla, záchranářské rukavice, svítilna na přilbu.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 
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Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 100 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,93 % 

Celkové vlastní zdroje  11 200,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 111 200,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  
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- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 41/F  

 

Žadatel: Město Litvínov Právní forma: obec 

IČO: 00266027 DIČ: CZ00266027 

Ulice: náměstí Míru Číslo popisné: 11 PSČ: 436 01 

Obec: Litvínov Okres: Most Pošta:   

Telefon: 476767631 Fax:   

Email: miroslava.sieberova@mulitvinov.cz www: http://www.litvinov.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Litvínov 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné:   PSČ:   

Obec:   Okres:   Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1211491 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Mgr. Kamila Bláhová, starostka města, telefon: 476767610, e-mail: kamila.blahova@mulitvinov.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Miroslava Sieberová Telefon: 476767631 E-mail: 
miroslava.sieberova@mulitvin
ov.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,1 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,12 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,13 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 521620700   Kč Výdaje: 493760897  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 733374000   Kč Výdaje: 733374000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  23694 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 425107 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 14 Počet členů zásahového družstva: 1+4 

Velitel jednotky 

Jméno: Tomáš Příjmení: Stanko 

Tel.: 724148352 E-mail: tomas.stanko@mulitvinov.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení JSDH města Litvínova osobními ochrannými prostředky a věcnými 
prostředky požární ochrany 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Litvínova vznikla usnesením Rady města Litvínova č.796/29 ze 
dne 9. 12. 1999 v souladu s ustanovením § 29 odst. 1. písm. a) a § 68 odst.1 - zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a doplňků. 
Jejím hlavním úkolem je zabezpečení úkolů na úseku preventivní i represivní části požární ochrany      a 
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ochrany obyvatelstva na území města Litvínova. 
Podle plánu pokrytí vykonává tuto činnost, na výzvu operačního střediska IZS Ústeckého kraje i na  území 
jiných obcí. JSDH města Litvínova je na zásahy   i mimo území města Litvínova využívána v hojném 
rozsahu. 
Přehled uskutečněných zásahů JSDH města Litvínova: 
Rok 2017 – 53 zásahů 
Rok 2018 – 79 zásahů 
Rok 2019 do 11.02. – 12 zásahů 
Vzhledem ke zvýšenému počtu zásahů jednotky dochází k vyšší míře opotřebovanosti osobních ochranných 
prostředků, zejména ochranných zásahových oděvů a zásahových rukavic, stanovených vyhláškou 
ministerstva vnitra č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Poskytnutá dotace bude proto použita na pořízení 2 ks záchranného oděvu a 14 párů zásahových rukavic 
pro členy JSDH města Litvínova. 
  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 67 500,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 67 500,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  7 500,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 75 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  
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Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 50/F  

 

Žadatel: Obec Rybniště Právní forma: obec 

IČO: 00524212 DIČ: CZ00524212 

Ulice:   Číslo popisné: 33 PSČ: 407 51 

Obec: Rybniště Okres: Děčín Pošta:   

Telefon: 724187593 Fax:   

Email: mistostarosta@obecrybniste.cz www: http://www.obecrybniste.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Varnsdorf 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 33 PSČ: 407 51 

Obec: Rybniště Okres: Děčín Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 4419431 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Ing. Roman Forfera, starosta obce, telefon: 412381121, e-mail: obec@obecrybniste.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Bc.Petra Vojtěchová Telefon: 724187593 E-mail: 
mistostarosta@obecrybniste.c
z 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 7,47 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,67 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,69 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 16176211   Kč Výdaje: 14229850  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 24034978   Kč Výdaje: 20295078  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  667 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 421163 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 9 Počet členů zásahového družstva: 7 

Velitel jednotky 

Jméno: Jaromír Chroustovský Příjmení: Chroustovský 

Tel.: 412381121 E-mail: obec@obecrybniste.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení SDH Rybniště 

Oblast podpory: Vybavení technickými prostředky 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Předkládáme žádost o neinvestiční dotaci na pořízení vybavení technickými prostředky pro Jednotku SDH 
Rybniště (dle položkového rozpočtu). Navrhuje se pořídit potřebné vybavení, které buď na jednotce chybí 
nebo dosluhuje. Díky dovybavení technickými prostředky bude jednotka lépe připravena k výjezdům i při 
náročnějších událostech. 
Projekt prospěje jednotce SDH Rybniště jako celku, obyvatelům obce Rybniště (protože se díky 
akceschopnosti Jednotky SDH zvýší bezpečnost v obci) a zlepší se celkový 
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obraz obce v rámci regionu. Naše jednotka se aktivně zapojuje do různých akcí obecních, práce s mládeží, 
spolupráci s okolními jednotkami, pomáhají při řešení problémů v obci. Aktivně se zaměřuje  na preventivní 
činnost a pravidelně navštěvuje různá školení od Hasičského záchranného sboru. 
Obec Rybniště podporuje provoz jednotky pravidelnou částkou v rozpočtu. V posledních 3 letech 
investovala do obnovení vozového parku (v roce 2016 pořídila nový DA, v roce 2017 cistenu s vozíkem) a 
provedla opravy objektu hasičárny.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 85,58 % 

Celkové vlastní zdroje  10 110,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 70 110,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   
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Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 51/F  

 

Žadatel: Obec Želenice Právní forma: obec 

IČO: 00266205 DIČ: - 

Ulice: Na Návsi Číslo popisné: 27 PSČ: 43401 

Obec: Želenice Okres: Most Pošta:   

Telefon: 603537743 Fax:   

Email: info@zelenice.cz www: http://www.zelenice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Most 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Na Návsi Číslo popisné: 27 PSČ: 43401 

Obec: Želenice Okres: Most Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2716491 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Jan Zálešák, starosta obce, telefon: 603537743, e-mail: jan.zalesak@euroza.eu 

 



 

Evidenční číslo: 51/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jan Zálešák Telefon: 603537743 E-mail: info@zelenice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 6,2 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  5,3 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  4,3 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 8718842   Kč Výdaje: 7420517  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 6851000   Kč Výdaje: 8415000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  496 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 425134 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 14 Počet členů zásahového družstva: 14 

Velitel jednotky 

Jméno: Filip Příjmení: Keller 

Tel.: 734608330 E-mail: filip.keller@centrum.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení jednotky SDH Želenice 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Obec Želenice je zařazena do plošného pokrytí poplachového plánu Ústeckého kraje v kategorii JPO V. 
Postupně dovybyvujeme členy osobní výstrojí a základními technickými prostředky. Cílem je ochrana 
lidského zdraví a majetku před požáry a živelnými pohromami v obci a jejím okolí. Vybyvením, které se 
zakoupí z dotace zajistíme dospělým členům tolik nezbytné kvalitní ochranné prostředky.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 



 

Evidenční číslo: 51/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 3 - 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  60 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 67,13 % 

Celkové vlastní zdroje  29 380,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 89 380,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 



 

Evidenční číslo: 51/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 4 - 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 53/F 

  
 

Číslo verze: 10 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 53/F  

 

Žadatel: Obec Velké Chvojno Právní forma: obec 

IČO: 66109973 DIČ: CZ66109973 

Ulice:   Číslo popisné: 55 PSČ: 403 34 

Obec: Velké Chvojno Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

Telefon: 723568804 Fax:   

Email: mistostarosta@obecvelkechvojno.cz, 
podatelna@obecvelkechvojno.cz 

www: http://www.obecvelkechvojno.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Obec Velké Chvojno 

Ulice:   Číslo popisné: 55 PSČ: 403 34 

Obec: Velké Chvojno Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2419411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Markéta Vaňáčová, místostarosta, telefon: 723568804, e-mail: mistastarosta@obecvelkechvojno.cz 

 



 

Evidenční číslo: 53/F 

  
 

Číslo verze: 10 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Vanáčová Markéta Telefon: 723568804 E-mail: 
vanacovamarketa@seznam.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,6 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,4 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,278 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 19103101   Kč Výdaje: 17671028  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 17553100   Kč Výdaje: 17553100  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  864 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 427151 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 16 Počet členů zásahového družstva: 16 

Velitel jednotky 

Jméno: Tomáš Příjmení: Prošek 

Tel.: 776692082 E-mail: Proschi@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Dovybavení JSDH Velké Chvojno 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Jednotka SDH Vešlké Chvojno má v současné  době  16 členů, kteří jsou zároveň i členy zásahového 
družstva.  V letošním roce dojde k obměně členů ( 2 noví členové). Do JSDH se  hlasí noví členové proto 
bychom  chtěli dovybavit JSDH, aby byli kompletně vybavení k zásahu. 
Vybavennost  ochrannými prostředky 
Jednotka  má k dispozici  zásahové obleky, které byly pořízeny  cca před 10 lety. Potřebujeme ještě 
dovybavit  členy zásahové jednotky  dvěma třívrstvými zásahovými obleky. Jejich pořízení je  předmětem 



 

Evidenční číslo: 53/F 

  
 

Číslo verze: 10 - 3 - 

této žádosti  o dotaci.  
Dále je jednotka mj., vybavena  3 dýchacími přístroji, které obec pořídila  v roce 2018. Vzhledem k tomu, 
že  při zásahu  pracují členové při použití dýchacího přístoje v páru, je nutné nakoupit ješte jeden dýchací 
přístroj.  Nakoupení 1 dýchacího přístroje je taktéž  předmětem této žádosti o dotaci. 
JSDH Velké Chvojno je aktivní. V roce  2018 se zúčastnila 5-ti výjezdů. Pravidelně probíhá  odborná i 
fyzická příprava - každoročně  školení  pro velitele, školení nositele dýchacích přístrojů a školení strojníků. 
V roce 2017 dostala jednotka SDH grant od nadace Agrofert na pořízení moderních zásahových přileb.  
  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 06/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 88,24 % 

Celkové vlastní zdroje  8 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 68 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 



 

Evidenční číslo: 53/F 
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Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 56/F 

  
 

Číslo verze: 3 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 56/F  

 

Žadatel: Obec Chudoslavice Právní forma: obec 

IČO: 00832235 DIČ: CZ00832235 

Ulice:   Číslo popisné: 13 PSČ: 41201 

Obec: Chudoslavice Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 416749039 Fax:   

Email: obec.chudoslavice@seznam.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné:   PSČ:   

Obec:   Okres:   Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 3618471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Jaroslav Andrle, telefon: 416749039, e-mail: obec.chudoslavice@seznam.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jaroslav Andrle Telefon: 416749039 E-mail: dot.k@seznam.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,85 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  2,5 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  2,9 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 3122229   Kč Výdaje: 2883396  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 2081000   Kč Výdaje: 2081000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  164 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423140 Kategorie jednotky: V/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 9 Počet členů zásahového družstva: 1+3 

Velitel jednotky 

Jméno: Lukáš Příjmení: Zita 

Tel.: 607610087 E-mail: zita.lukas@centrum.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Základní vybavení členů JSDHO Chudoslavice 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
V současné době se vedení obce podařilo znovu aktivovat jednotku SDH obce Chudoslavice. Jelikož se 
jedná o obec, která má 164 obyvatel a roční rozpočet cca 2 mil. Kč, není schopna z vlastního rozpočtu 
najednou ufinancovat nákup vybavení pro činnosti JSDHO. Projekt „Základní vybavení členů JSDHO 
Chudoslavice“ řeší pořízení formou nákupu základního vybavení pro členy jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce Chudoslavice. Cílem na nákup základních osobních ochranných pracovních pomůcek pro 
všechny členy tak, aby tím byla zajištěna jejich bezpečnost při činnostech spojených s jejich členstvím 
v jednotce. Jedná se hlavně o zásahovou činnosti při vzniku mimořádných událostí v obci Chudoslavice, 
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dále při realizaci odborné přípravy a hospodářských prací v rámci udržování akceschopnosti jednotky 
požární ochrany. Jedná se o nákup jednovrstvého zásahového oděvu, zásahových bot, zásahových rukavic, 
pracovního stejnokroje a zásahové přilby pro celkem 3 členy JSDHO.  Cílem projektu je zajištění základní 
bezpečnosti členů v rámci činnosti v JSDHO. V minulosti došlo k nákupu 4ks kompletního vybavení. 
Tímto projektem chce obec Chudoslavice pokračovat ne vybavování členů své JSDHO. Realizací proejktu 
dojde ke zvýšení bezpečnosti členů JSDHO při zásahu u mimořádné události. V neposlední řadě dojde ke 
zvýšení bezpečnosti obyvatelstva obce Chudoslavice tím, že dojde k modernizaci JSDHO.      

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,57 % 

Celkové vlastní zdroje  6 990,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 66 990,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   
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Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 57/F  

 

Žadatel: Obec Málkov Právní forma: obec 

IČO: 00262013 DIČ: CZ00262013 

Ulice:   Číslo popisné: 3 PSČ: 430 01 

Obec: Zelená, Málkov Okres: Chomutov Pošta:   

Telefon: 607633336 Fax:   

Email: obec@malkov.cz www: http://www.malkov.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Chomutov 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 3 PSČ: 430 01 

Obec: Zelená, Málkov Okres: Chomutov Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2111441 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Josef Egermann, Starosta obce, telefon: 725569679, e-mail: obec@malkov.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Pavel Červený Telefon: 607633336 E-mail: obec@malkov.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,37 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,58 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,53 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 17148300   Kč Výdaje: 16039800  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 20020300   Kč Výdaje: 20901900  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  888 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 422131 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 19 Počet členů zásahového družstva: 19 

Velitel jednotky 

Jméno: Pavel Příjmení: Červený 

Tel.: 607633336 E-mail: pavel.cerveny21@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Dovybavení JSDH Málkov osobními ochrannými prostředky 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
S ohledem na navýšení počtu členů výjezdové jednotky, žádáme o dovybavení nových členů osobními 
ochrannými prostředky.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 06/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  09/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  80 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 88,89 % 

Celkové vlastní zdroje  10 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 90 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 58/F  

 

Žadatel: Obec Černčice Právní forma: obec 

IČO: 00556271 DIČ: CZ00556271 

Ulice: Jiráskova Číslo popisné: 223 PSČ: 439 01 

Obec: Černčice Okres: Louny Pošta:   

Telefon: 415676331 Fax:   

Email: oucerncice@cerncice.cz www: http://www.cerncice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Louny 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Jiráskova Číslo popisné: 223 PSČ: 439 01 

Obec: Černčice Okres: Louny Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1118481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Vladimír Paleček, starosta obce, telefon: 724179640, e-mail: starosta@cerncice.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Mgr. Radek Kozák Telefon: 602677009 E-mail: 
radekkozak@centrum.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 2 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  34 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 27108735   Kč Výdaje: 19474675  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 21326500   Kč Výdaje: 21326500  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  1365 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 424115 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 14 Počet členů zásahového družstva: 14 

Velitel jednotky 

Jméno: Vladimír Příjmení: Paleček 

Tel.: 603858837 E-mail: pistahasic@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení osobních ochranných prostředků pro JSDH obce Černčice 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Účelem projektu je dovybavit JSDH obce Černčice novými osobními ochrannými prostředky tak, aby došlo 
ke zlepšení její akceschopnosti a zároveň byla zvýšena bezpečnost členů jednotky při zásazích v rámci 
Požárního poplachového plánu Ústeckého kraje. V rámci tohoto projektu je řešeno pořízení 2 kusů 
zásahového oděvu (kompletu) Tiger plus, 4 kusů zásahových rukavic Karla a 3 kusů zásahových přileb 
MSA Gallet F1 XF. Jedná se o ochranné prostředky, které jednotka v současnosti nejvíce potřebuje a které 
nahradí již značně opotřebené prostředky.  



 

Evidenční číslo: 58/F 

  
 

Číslo verze: 3 - 3 - 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 02/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,6 % 

Celkové vlastní zdroje  9 290,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 89 290,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  
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- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 60/F  

 

Žadatel: Obec Lovečkovice Právní forma: obec 

IČO: 00263982 DIČ: CZ00263982 

Ulice:   Číslo popisné: 40 PSČ: 411 45 

Obec: Lovečkovice Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 416797045 Fax:   

Email: podatelna@obecloveckovice.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 40 PSČ: 411 45 

Obec: Lovečkovice Okres: Litoměřice Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 5613471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Radek Černý, starosta, telefon: 774462162, e-mail: starosta@obecloveckovice.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Lucie Škrbelová Telefon: 416797045 E-mail: 
podatelna@obecloveckovice.c
z 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 3,84 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  11,06 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  2,56 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 14376126   Kč Výdaje: 14138755  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 12040000   Kč Výdaje: 11949200  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  569 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423164 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 18 Počet členů zásahového družstva: 18 

Velitel jednotky 

Jméno: Radek Příjmení: Černý 

Tel.: 774462162 E-mail: starosta@obecloveckovice.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení jednotky SDH Lovečkovice 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Touto akcí/projektem dojde k pořízení nového vybavení jednotky SDH Lovečkovice novým zásahovým 
oblečením a ochranými pomůckami k zásahu.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 10/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  05/2020 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  80 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 55,24 % 

Celkové vlastní zdroje  64 810,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 144 810,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 61/F  

 

Žadatel: Obec Labská Stráň Právní forma: obec 

IČO: 00555991 DIČ: CZ00555991 

Ulice:   Číslo popisné: 40502 PSČ: 405 02 

Obec: Labská Stráň Okres: Děčín Pošta:   

Telefon: 778439383 Fax:   

Email: hejdova.ludmila@seznam.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Děčín 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 40502 PSČ: 405 02 

Obec: Labská Stráň Okres: Děčín Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 3117431 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Ing. Ludmila Hejdová, starostka, telefon: 778439383, e-mail: hejdova.ludmila@seznam.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Ing. Ludmila Hejdová Telefon: 778439383 E-mail: 
hejdova.ludmila@seznam.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 2,11 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  3,88 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  4,61 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 4287855   Kč Výdaje: 4451051  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 3730000   Kč Výdaje: 3480000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  224 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 421107 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 14 Počet členů zásahového družstva: 14 

Velitel jednotky 

Jméno: Štěpán Příjmení: Kamenický 

Tel.: 732842138 E-mail: stepan.kamenicky@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Požární vlek 

Oblast podpory: Vybavení technickými prostředky 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Nákup vleku na přepravu hasičského materiálu k zásahům. Zlepší se akceschopnost jednotky.    

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  08/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  85 500,- Kč 
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Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 85 500,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  9 500,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 95 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
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majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 64/F  

 

Žadatel: Obec Hrobce Právní forma: obec 

IČO: 00263664 DIČ: CZ00263664 

Ulice: Ke Hřišti Číslo popisné: 14 PSČ: 411 83 

Obec: Hrobce Okres: Litoměřice Pošta: Na Návsi 88, 411 83 
Hrobce 

Telefon: 00420416848024 Fax:   

Email: starosta@hrobce.cz www: http://www.hrobce.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Roudnice nad Labem 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Obec Hrobce 

Ulice: Na Návsi Číslo popisné: 88 PSČ: 411 83 

Obec: Hrobce Okres: Litoměřice Pošta: Na Návsi 88, 
411 83 Hrobce 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 21824471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 
 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Ing. Kateřina Hlaváčová, zvolení, telefon: 777844087, e-mail: starosta@hrobce.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Kateřina Hlaváčová Telefon: 777844087 E-mail: starosta@hrobce.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 2,9 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  3,2 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  2,4 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 15910844   Kč Výdaje: 13685393  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 10666200   Kč Výdaje: 10666200  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  646 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 132 Kategorie jednotky: V/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 11 Počet členů zásahového družstva: 11 

Velitel jednotky 

Jméno: Jaroslav Příjmení: Jelínek 

Tel.: 606388420 E-mail: jelda05@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení JSDH Hrobce 2019 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Cílem projektu je zabezpečit členy JSDH Hrobce osobními ochrannými prostředky tak, aby každý člen měl 
svůj vlastní zásahový oděv a obuv. V současné době tomu tak není, zásahový oblek i boty si jednotlivý 
členové střídají, což není nejšťastnější řešení. Dalším cílem je nakoupit ochranné pomůcky pro řezání 
motorovou pilou a to po jednom kusu. 
Lepší vybavenost jednotky přispěje k ljejí větší akceschopnosti, při zásahu odpadne nutnost přemýšlení, 
který z členů si obuje jaké boty atd. 
Naše JSDH je v obci velmi aktivní a při ochraně obyvatelstva na ni velmi spoléháme. Část obce leží v 
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aktivní zátopové zóně, velmi často též dochází k zaplavení podjezdu pod železniční drahou, nezřídka se 
objeví potíže, které je JSDH schopna odstranit.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 10/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,55 % 

Celkové vlastní zdroje  7 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 67 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 
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Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 69/F  

 

Žadatel: Obec Obrnice Právní forma: obec 

IČO: 00266116 DIČ: CZ00266116 

Ulice: Mírová Číslo popisné: 70 PSČ: 43521 

Obec: Obrnice Okres: Most Pošta:   

Telefon: 476118020 Fax:   

Email: vejlupkova@ouobrnice.cz www: http://www.ouobrnice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Most 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Mírová Číslo popisné: 70 PSČ: 43521 

Obec: Obrnice Okres: Most Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2118491 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Stanislav Zaspal, volený, telefon: 476118020, e-mail: starosta@ouobrnice.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Aneta Vejlupková Telefon: 606616916 E-mail: 
vejlupkova@ouobrnice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,94 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,86 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  4,48 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 59945784   Kč Výdaje: 58949309  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 35931000   Kč Výdaje: 42179000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  2226 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 425127 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 16 Počet členů zásahového družstva: 16 

Velitel jednotky 

Jméno: Josef Příjmení: Choreň 

Tel.: 607542048 E-mail: hasiciobrnice@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení pracovních stejnokrojů PSII Nomex 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Účelem projektu je nákup 15 kusů pracovních stejnokrojů PSII Nomex pro členy výjezdové jednotky SDH 
Obrnice. V současné době disponují členové stejnokroji, které jsou staré, opotřebované, bavlněné s nízkou 
životností. Zamýšlený oděv je z materiálu s lepšími vlastnostmi s delší životností, která umožňuje zásahy 
při požárech vnějších prostor (louky, lesy) a technických zásazích. Dále jsou oděvy používány při výcviku a 
školeních.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 
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Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 87,01 % 

Celkové vlastní zdroje  11 940,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 91 940,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  



 

Evidenční číslo: 69/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 4 - 

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 70/F  

 

Žadatel: Obec Telnice Právní forma: obec 

IČO: 00267074 DIČ: CZ00267074 

Ulice:   Číslo popisné: 77 PSČ: 403 38 

Obec: Telnice Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

Telefon: 478571245 Fax:   

Email: starosta@obec-telnice.cz www: http://www.obec-telnice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 77 PSČ: 403 38 

Obec: Telnice Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1918411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Ing. Jan Doubrava, starosta, telefon: 724180546, e-mail: starosta@obec-telnice.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jan Doubrava Telefon: 724180546 E-mail: starosta@obec-
telnice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,12 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,69 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  3,14 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 18770740   Kč Výdaje: 19241954  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 28479000   Kč Výdaje: 28479000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  723 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 427144 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 25 Počet členů zásahového družstva: 25 

Velitel jednotky 

Jméno: Miroslav Příjmení: Lacina 

Tel.: 602454220 E-mail: MiraLacina@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Hasiči 2019 II 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Bude zakoupeno nové vybavení jednotky osobními ochrannými prostředky k zásahu převážně pro 3 nové 
členy.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  04/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  80 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 52,26 % 

Celkové vlastní zdroje  73 070,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 153 070,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 77/F  

 

Žadatel: Město Postoloprty Právní forma: obec 

IČO: 00265403 DIČ: CZ00265403 

Ulice: Mírové náměstí Číslo popisné: 318 PSČ: 439 42 

Obec: Postoloprty Okres: Louny Pošta: Postoloprty 

Telefon: 415778411 Fax:   

Email: mu@postoloprty.cz www: http://www.postoloprty.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Louny 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Mírové náměstí Číslo popisné: 318 PSČ: 439 42 

Obec: Postoloprty Okres: Louny Pošta: Postoloprty 

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 5311481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Mgr. Zdeněk Pištora, telefon: 725507608, e-mail: zdenek.pistora@postoloprty.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Dana Poštová Telefon: 603301736 E-mail: daposta@seznam.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 72 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  70 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  66 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 93481298   Kč Výdaje: 82800933  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 84850000   Kč Výdaje: 152864000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  4843 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 424206 Kategorie jednotky: II/2 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 78 Počet členů zásahového družstva: 24 

Velitel jednotky 

Jméno: Miroslav Příjmení: Hylák 

Tel.: 731612115 E-mail: miroslav@hylak.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Zásah na vodní hladině 

Oblast podpory: Vybavení technickými prostředky 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
V působnosti jednotky jsou vodní toky Ohře a Chomutovka, jednotka vlastnila člun, který byl vyřazen pro 
nefunkčnost. Náklady na jeho opravu byly nerentabilní. 
Jednotka je předurčena i k mimořádným událostem, km patří i zásahy na vodní hladině. 
Zástupci jednotky se každoročně zúčastňují školení na téma Ochrana obyvatelstva. 
K rychlému a efektivnímu použití člunu bude zakoupen přívěsný vozík.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  40 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 33 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 73 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,02 % 

Celkové vlastní zdroje  9 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 82 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 78/F  

 

Žadatel: Obec Jeníkov Právní forma: obec 

IČO: 00266361 DIČ: CZ00266361 

Ulice:   Číslo popisné: 52 PSČ: 417 24 

Obec: Jeníkov Okres: Teplice Pošta: Partner Oldřichov 

Telefon: 417835522 Fax: 417835522 

Email: jenikov@volny.cz www: http://www.jenikov.eud.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Teplice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 52 PSČ: 417 24 

Obec: Jeníkov Okres: Teplice Pošta: Partner 
Oldřichov 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1210501 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Stanislava Kubajková, starostka obce, telefon: 602473417, e-mail: jenikov@volny.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Stanislava Kubajková Telefon: 602473417 E-mail: jenikov@volny.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 5,87 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,95 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  5,07 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 14236797   Kč Výdaje: 11794071  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 12143000   Kč Výdaje: 12143000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  871 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 426142 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 11 Počet členů zásahového družstva: 10 

Velitel jednotky 

Jméno: Jiří Příjmení: Solar 

Tel.: 602174200 E-mail: solarjiri@gmail.com 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení JSDH obce Jeníkov aplikací GINA Software aplikace a zásahovým 
tabletem 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 

Popis akce/projektu: 
GINA Tablet je aplikace navržená pro pomoc složkám IZS. Systém komunikuje s operačním střediskem a 
poskytuje zasahujícím složkám nástroje pro řízení a správné rozhodování při zásazích. Jedná se o vybavení 
JSDH zřízené obcí Jeníkov (Jednotka sboru dobrovolných hasičů Oldřichov, evidenční číslo: 426142, 
kategorie: JPO V) - zásahový sw pro výjezdová vozidla JSDH. 
V současné domě obec vyřizuje i žádost o dotaci z Nadace ČEZ na pořízení AED, ke které máme již 
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doporučující dopis od vedoucího manažera projektu časné defibrilace ÚK MUDr. Smržové k využití služeb 
JSDH obce Jeníkov pro oblast okolí obce Jeníkov. 
Účel: Pořízení GINA Tabletu výrazně urychlí příjezd jednotky k požárnímu zásahu. 
Odůvodnění žádosti: Cílem projektu je zabezpečení rychlého zásahu Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce Jeníkov na místo zásahu.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  05/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 41 430,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 41 430,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,99 % 

Celkové vlastní zdroje  4 610,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 46 040,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   
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Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 88/F  

 

Žadatel: Obec Lkáň Právní forma: obec 

IČO: 00832162 DIČ: není přiděleno 

Ulice: není Číslo popisné: 83, P.O. Box 
není 

PSČ: 411 15 

Obec: Lkáň Okres: Litoměřice Pošta: Třebívlice 

Telefon: 607248918 Fax:   

Email: obec.lkan@tiscali.cz www: http://www.lkan.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Lovosice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: není Číslo popisné: 83, P.O. Box není PSČ: 411 15 

Obec: Lkáň Okres: Litoměřice Pošta: Třebívlice 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 5517471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
není Pavel Foriš, není, statutární orgán, telefon: +420607248918, e-mail: obec.lkan@tiscali.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Ing. Jan Bittner Telefon: 606704736 E-mail: 
bittner.honza@email.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 4,36 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  4,44 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  6,79 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 6921916   Kč Výdaje: 5287635  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 2856600   Kč Výdaje: 3686500  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  189 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423162 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 9 Počet členů zásahového družstva: 9 

Velitel jednotky 

Jméno: Ondřej Příjmení: Novák, Ing. 

Tel.: +420728258555 E-mail: jednotkasdhlkan@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení jednotky SDH ve Lkáni 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
     Realizací výše uvedeného projektu dojde k dovybavení jednotky SDH ve Lkáni osobními ocrannými 
prostředky a nezbytnými věcnými prostředky, které jsou podrobně rozepsány v Příloze č. 1 této žádosti. 
Jednotka je zařazena do kategorie JPO V. Realizací tohoto projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti a posílení 
akceschopnosti jednotky při možném zásahu.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 10/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  11/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 53 520,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 53 520,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,99 % 

Celkové vlastní zdroje  5 950,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 59 470,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 89/F  

 

Žadatel: Obec Řehlovice Právní forma: obec 

IČO: 00266981 DIČ: CZ00266981 

Ulice:   Číslo popisné: 1 PSČ: 403 13 

Obec: Řehlovice Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

Telefon: 475215256 Fax:   

Email: podatelna@rehlovice.cz www: http://www.rehlovice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 1 PSČ: 403 13 

Obec: Řehlovice Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1619411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Bc. Jana Princová, DiS, starostka, telefon: 602172874, e-mail: starosta@rehlovice.cz 

 



 

Evidenční číslo: 89/F 

  
 

Číslo verze: 4 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Hana Drbalová Telefon: 414120707 E-mail: 
drbalova@rehlovice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,9 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,86 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,81 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 26986734   Kč Výdaje: 25426455  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 24115000   Kč Výdaje: 24115000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  1401 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 427134 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 18 Počet členů zásahového družstva: 18 

Velitel jednotky 

Jméno: Miloš Příjmení: Vaněk 

Tel.: 608269048 E-mail: sdh.rehlovice@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Řehlovice 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Řehlovice osobními ochrannými prostředky a věcnými 
prostředky požární ochrany. 
Důvodem žádosti je obměna a doplnění ochranných prostředků pro členy jednotky. 
  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 06/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  06/2019 



 

Evidenční číslo: 89/F 

  
 

Číslo verze: 4 - 3 - 

 
Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 86,41 % 

Celkové vlastní zdroje  12 580,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 92 580,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 



 

Evidenční číslo: 89/F 

  
 

Číslo verze: 4 - 4 - 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 97/F  

 

Žadatel: Obec Koštice Právní forma: obec 

IČO: 00265055 DIČ: CZ00265055 

Ulice:   Číslo popisné: 26 PSČ: 439 21 

Obec: Koštice Okres: Louny Pošta:   

Telefon: 602680130 Fax:   

Email: starosta@obeckostice.cz www: http://www.obeckostice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Louny 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 26 PSČ: 439 21 

Obec: Koštice Okres: Louny Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2313481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Jaroslav Vlasák, starosta, telefon: 602680130, e-mail: starosta@obeckostice.cz 

 



 

Evidenční číslo: 97/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Jaroslav Vlasák Telefon: 602680130 E-mail: 
starosta@obeckostice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,85 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  4,64 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  3,4 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 10688000   Kč Výdaje: 9851600  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 9682000   Kč Výdaje: 9682000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  596 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 424 158 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 16 Počet členů zásahového družstva: 4 

Velitel jednotky 

Jméno: Luboš Příjmení: Plaček 

Tel.: 608140874 E-mail: Lubos.Placek@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Dovybavení JSDH Koštice 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Vybavení JSDH ochrannými a technickými prostředky nezbytně nutnými k činnosti jednotky.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  11/2019 

 



 

Evidenční číslo: 97/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 3 - 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 84,6 % 

Celkové vlastní zdroje  14 560,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 94 560,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 



 

Evidenční číslo: 97/F 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 99/F 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 99/F  

 

Žadatel: Obec Prackovice nad Labem Právní forma: obec 

IČO: 00264229 DIČ: CZ00264229 

Ulice:   Číslo popisné: 54 PSČ: 411 33 

Obec: Prackovice nad Labem Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 725552137 Fax:   

Email: ou.prackovice@mybox.cz www: http://www.prackovice-litochovice.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Lovosice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 54 PSČ: 411 33 

Obec: Prackovice nad Labem Okres: Litoměřice Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 7619471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka, telefon: 725552137, e-mail: ou.prackovice@mybox.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Andrea Svobodová 
Křešová 

Telefon: 725552137 E-mail: 
ou.prackovice@mybox.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 4 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  4 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  4 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 150000   Kč Výdaje: 406000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 200000   Kč Výdaje: 300000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  647 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423187 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 17 Počet členů zásahového družstva: 17 

Velitel jednotky 

Jméno: Michal Příjmení: Lupínek 

Tel.: 606106402 E-mail: lupinekmichal@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení JSDH Prackovice n.L. 

Oblast podpory: Vybavení technickými prostředky 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Pořízení osobních ochranných a technických prostředků pro JSDH Prackovice  je nutné z důvodu zajištění 
akceschopnosti jednotky v rámci plošného pokrytí jednotkami PO v Ústeckém kraji. V současné době má 
JSDHO 17 aktivních členů, kteří se v případě potřeby musí rozdělit do dvou zásahových družstev ve dvou 
zásahových vozech, neboť jednotka SDH obce Prackovice nad Labem byla v roce 2016 přeřazena do 
kategorie JPO III a od r.2016 zajišťuje PO na 5 katastrech (sdruženými obcemijsou krom našich katastrů 
také Dolní Zálezly, Malé Žernoseky, Lhotka nad Labem). V současné době proto dochází k dovybavování 
jednotky nejen požární technikou, ale i věcnými a osobními ochrannýmmi prostředky PO s ohledem na 
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rozsah  působnosti jednotky.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 06/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  80 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 81,52 % 

Celkové vlastní zdroje  18 130,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 98 130,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 
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Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 101/F  

 

Žadatel: Obec Kalek Právní forma: obec 

IČO: 00261921 DIČ: CZ00261921 

Ulice:   Číslo popisné: 26 PSČ: 431 32 

Obec: Kalek Okres: Chomutov Pošta:   

Telefon: 474680911 Fax:   

Email: starosta@obeckalek.cz, info@obeckalek.cz www: http://www.obeckalek.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Chomutov 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 26 PSČ: 431 32 

Obec: Kalek Okres: Chomutov Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1311441 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Tomáš Nedvěd, starosta, telefon: 602245813, e-mail: starosta@obeckalek.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Kateřina Luňáková Telefon: 777015300 E-mail: 
lunakova@sdhkalek.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,5 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,4 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,8 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 7945511   Kč Výdaje: 7122197  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 6325000   Kč Výdaje: 6325000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  256 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 422121 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 9 Počet členů zásahového družstva: 5 

Velitel jednotky 

Jméno: Milan Příjmení: Luňák 

Tel.: 603205384 E-mail: lunak@sdhkalek.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení JSDH Kalek 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Projekt je zaměřen na obnovu vybavení členů JSDH tak, aby byla zajištěna výjezduschopnost jednotky a 
všem jejím členům byly poskytnuty patřičné podmínky k činnosti. JSDH je v našem katastru, vzhledem k 
dojezdovým vzdálenostem a časům složek IZS (zvláště v zimních měsících), páteřním zajišťovatelem 
pomoci obyvatelům v krizových situacích a to nejen v oblasti požární ochrany, ale i při odstraňování 
spadlých stromů, pomoci při povodni, pomoci při vyhledávání ztracených osob a v mnoha dalších situacích. 
Vzhledem k lokaci našeho katastru v horské oblasti zajišťuje JSDH i specifické činnosti jako zajištění 
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průjezdnosti komunikací pluhováním, aby tak v případě potřeby zajistila dostupnost naší obce složkám IZS. 
Všichni členové JSDH se této aktivitě věnují ve svém volném čase, nad rámec svého vlastního zaměstnání, 
a bez nároku na odměnu, přesto je jednotka výjezduschopná, neustále připravena obyvatelům ku pomoci.  
Stávající osobní ochranné prostředky a věcné prostředky jsou již opotřebované, v některých případech 
došlo k nevratnému poškození a nutnosti použití dosavadních náhradních prostředků, čímž vznikla akutní 
potřeba obnovy osobních ochranných prostředků a věcných prostředků pro členy výjezdové jednotky.   Z 
běžného rozpočtu obce není možné výstroj a výzbroj v tomto rozsahu obnovit takto hromadně jednorázově, 
proto obec, po schválení zastupitelstvem, přistoupila k podání této žádosti. Věříme, že ve spolupráci s 
Ústeckým krajem, jako poskytovatelem této dotace, se podaří členy JSDH Kalek dovybavit osobními 
ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany a zajistit tak její připravenost a 
výjezduschopnost i do dalších období.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 10/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 

 
Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 60 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 85,71 % 

Celkové vlastní zdroje  10 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 70 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 
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Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 102/F  

 

Žadatel: Obec Malé Březno Právní forma: obec 

IČO: 00556891 DIČ: CZ00556891 

Ulice:   Číslo popisné: 7 PSČ: 400 02 

Obec: Malé Březno Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

Telefon: 475228369,724180415 Fax:   

Email: 
zvonickova@malebrezno.cz,obecmb@volny.cz 

www: http://malebrezno.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Obecní úřad Malé Březno 

Ulice:   Číslo popisné: 7 PSČ: 400 02 

Obec: Malé Březno Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 915411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Renata Zvoníčková, telefon: 724180415, e-mail: zvonickova@malebrezno.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Renata Zvoníčková Telefon: 724180415 E-mail: obecmb@volny.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 3,03 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  3,01 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  2,8 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 186000   Kč Výdaje: 186000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 286000   Kč Výdaje: 286000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  529 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 427118 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 14 Počet členů zásahového družstva: 1+5 

Velitel jednotky 

Jméno: Jaroslav Příjmení: Pišl 

Tel.: 728564368 E-mail: pisljaroslav@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení jednotky SDH Malé Březno 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Vzhledem k přibývání nových členů vyjezdové jednotky a rozšíření zásahů technického typu, bychom rádi 
zakoupili osobní ochranné prostředky a technické prostředky. Kvalitní ochranné prostředky jsou zapotřebí k 
ochraně zasahujících členů výjezdové jednotky a jejich bezpečí při zásahu u mimořádné události. Nové 
technické prostředky slouží ke zlepšení práce a akceschopnosti jednotky při zásahu.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 72 020,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 72 020,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,98 % 

Celkové vlastní zdroje  8 020,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 80 040,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 105/F  

 

Žadatel: Město Meziboří Právní forma: obec 

IČO: 00266086 DIČ: CZ00266086 

Ulice: nám. 8. května Číslo popisné: 341 PSČ: 435 13 

Obec: Meziboří Okres: Most Pošta: nám. 8. května 341, 43513 
Meziboří 

Telefon: 476748178,725908819 Fax: 476748114 

Email: hlavata@mezibori.cz www: http://www.mezibori.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Litvínov 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: nám. 8. května Číslo popisné: 341 PSČ: 435 13 

Obec: Meziboří Okres: Most Pošta: nám. 8. 
května 341, 43513 
Meziboří 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1916491 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 
 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Petr Červenka, starosta, telefon: 476748169, e-mail: mezibori@mezibori.cz 

 



 

Evidenční číslo: 105/F 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Nikola Hlavatá Telefon: 725908819 E-mail: hlavata@mezibori.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,17 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,09 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,95 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 89539150   Kč Výdaje: 97190491  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 92015600   Kč Výdaje: 99015600  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  4759 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 425124 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 12 Počet členů zásahového družstva: 12 

Velitel jednotky 

Jméno: Václav Příjmení: Kraus 

Tel.: 724835305 E-mail: hasicimezibori@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: "Pořízení termokamery, přetlakového ventilátoru a "D" programu" 

Oblast podpory: Vybavení technickými prostředky 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že je město umístěno uprostřed lesa, rozhodl se sbor dobrovolných hasičů pro 
pořízení technických prostředků, které jim budou napomáhat vyhledávat a likvidovat požáry v lese a i v 
bytovém prostoru.  
Pořizované technické prostředky: 
- Termokamera "Reveal FirePRO" - nejvyspělejší ruční termovizní kamera od společnosti Seek 
Thermal. Její předností je vysoká odolnost a jednoduchost ovládání pro uživatele. Reveal FirePRO 
kombinuje vysoce-výkonný termální senzor s rozlišením 320×240 s intuitivním softwarem. Všechny tyto 
funkce pomáhají hasičům bojovat s ohněm efektivněji a rychleji. Vyhledávání ohnisek požárů v lesním a 
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obytném prostoru. 
- Přetlakový ventilátor "PAPIN 350" -  kompaktní, přenosné a lehce ovladatelné zařízení určené k odvětrání 
zadýmených prostor přetlakovým způsobem - pozitivní ventilací.  
- "D" program" - Lesní požáry jsou velmi záludné a jejich likvidace je velmi náročná díky tomu, že ne 
všude se dostane těžká technika.  Řešením, který umožní hasičům snadnější pohyb lesem (jedná se o 
nejlehčí typ hadic). Dále nesmíme zapomínat na požáry v bytech , kde se klade důraz na kulturu hašení.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 10/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  01/2020 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 73 200,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 73 200,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,99 % 

Celkové vlastní zdroje  8 140,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 81 340,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   
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Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 112/F  

 

Žadatel: Obec Velké Březno Právní forma: obec 

IČO: 00267139 DIČ: CZ00267139 

Ulice: Děčínská Číslo popisné: 211 PSČ: 403 23 

Obec: Velké Březno Okres: Ústí nad Labem Pošta: Velké Březno 

Telefon: +420776023617 Fax:   

Email: houska@auditvogel.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Děčínská Číslo popisné: 211 PSČ: 403 23 

Obec: Velké Březno Okres: Ústí nad Labem Pošta: Velké 
Březno 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2312411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Karel Jungbauer, starosta, telefon: +420412528476, e-mail: starosta@velke-brezno.cz 

 



 

Evidenční číslo: 112/F 

  
 

Číslo verze: 3 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Ing. Jan Houška Telefon: 776023617 E-mail: 
houska@auditvogel.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ano 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 4,67 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  3,17 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  2,67 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 50715256   Kč Výdaje: 52060280  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 41114000   Kč Výdaje: 66125000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  2310 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 427150 Kategorie jednotky: II/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 16 Počet členů zásahového družstva: 12 

Velitel jednotky 

Jméno: Jaroslav Příjmení: Panocha 

Tel.: +420607536009 E-mail: HasiciVelkeBrezno@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Náš SDH je zařazen do kategorie JPO II a z důvodu vysoké frekvence zásahů došlo již ke značnému 
opotřebení starých zásahových oděvů. Tyto oděvy byly již dokonce několikrát odborně opravovány 
z důvodu jejich poškození při zásahu. V rámci akce/projektu dojde k obměně pěti zásahových oděvů pro 
SDH ve Velkém Březně. Stávající opotřebené zásahové oděvy budou ponechány jako náhradní. V  současné 
době žádné náhradní zásahové oděvy pro zasahující hasiče nemáme.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 10/2019 



 

Evidenční číslo: 112/F 

  
 

Číslo verze: 3 - 3 - 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  01/2020 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 81 620,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 81 620,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  9 070,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 90 690,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  



 

Evidenční číslo: 112/F 

  
 

Číslo verze: 3 - 4 - 

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 114/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 114/F  

 

Žadatel: Město Hora Svaté Kateřiny Právní forma: obec 

IČO: 00265934 DIČ: CZ00265934 

Ulice: Dlouhá Číslo popisné: 261 PSČ: 435 46 

Obec: Hora Svaté Kateřiny Okres: Most Pošta:   

Telefon: 476113157 Fax:   

Email: obecni.urad@horasvatekateriny.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Litvínov 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Dlouhá Číslo popisné: 261 PSČ: 435 46 

Obec: Hora Svaté Kateřiny Okres: Most Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 710491 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Mgr. Ing. Jindřich Zetek, starosta města, telefon: 476113157, e-mail: starosta@horasvatekateriny.cz 

 



 

Evidenční číslo: 114/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Lenka Brandnerová Telefon: 476113157 E-mail: 
obecni.urad@horasvatekaterin
y.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,53 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  2,5 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,59 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 22943987   Kč Výdaje: 16911388  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 15765400   Kč Výdaje: 12635587  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  465 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 425110 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 18 Počet členů zásahového družstva: 18 

Velitel jednotky 

Jméno: Roman Příjmení: Gröbl 

Tel.: 725066504 E-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení jednotky JSDHO osobními ochrannými prostředky 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Vybavení hasičů osobními ochrannými prostředky z důvodu ochrany osob a zdraví při zásazích JSDHO.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 04/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  04/2019 

 



 

Evidenční číslo: 114/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 3 - 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 72 180,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 72 180,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  8 020,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 80 200,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 



 

Evidenční číslo: 114/F 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 



 

Evidenční číslo: 119/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 1 - 

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 119/F  

 

Žadatel: Městys Panenský Týnec Právní forma: obec 

IČO: 00265314 DIČ: CZ00265314 

Ulice:   Číslo popisné: 10 PSČ: 439 05 

Obec: Panenský Týnec Okres: Louny Pošta:   

Telefon: 415694129 Fax:   

Email: asistentka@panenskytynec.cz www: http://www.panenskytynec.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Louny 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 10 PSČ: 439 05 

Obec: Panenský Týnec Okres: Louny Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu:   Číslo účtu: 94-4618481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Bc. Jiří Čížek, starosta městyse, telefon: 415694129, e-mail: starosta@panenskytynec.cz 

 



 

Evidenční číslo: 119/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Lenka Slezáková Telefon: 415694129 E-mail: 
asistentka@panenskytynec.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 3,8 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,83 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,25 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 10084000   Kč Výdaje: 9819000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 10080000   Kč Výdaje: 9810000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  445 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 424187 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ano 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 15 Počet členů zásahového družstva: 10 

Velitel jednotky 

Jméno: Václav Příjmení: Henzl 

Tel.: 604971560 E-mail: vaclav@henzl.org 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Modernizace vyprošťovacího zařízení pro JSDHo 

Oblast podpory: Vybavení technickými prostředky 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Jednotka je předurčena na dopravní nehody. Vyprošťovací zařízení NARIMEX, kterým jednotka disponuje, 
již nedostačující pro konstrukci  dnešních automobilů, proto je jednotka nucena o pořízení nového 
vyprošťovacího zařízení, které pomáhá při záchraně lidských životů.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 05/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  06/2019 

 



 

Evidenční číslo: 119/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 3 - 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  80 000,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 22,86 % 

Celkové vlastní zdroje  270 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 350 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 



 

Evidenční číslo: 119/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 4 - 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 121/F  

 

Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský 
obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Právní forma: městský obvod 

IČO: 00081531 DIČ: CZ00081531 

Ulice: Národního odboje Číslo popisné: 794/15 PSČ: 400 03 

Obec: Ústí nad Labem Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

Telefon: 475273910 Fax:   

Email: podatelna.strekov@mag-ul.cz www: http://www.strekov.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa 

Adresát: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Ulice: Národního odboje Číslo popisné: 794/15 PSČ: 400 03 

Obec: Ústí nad Labem Okres: Ústí nad Labem Pošta:   

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2611411 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 

Titul, jméno a příjmení: 

 
Petr Vinš, starosta, telefon: 607013394, e-mail: petr.vins@mag-ul.cz 

 



 

Evidenční číslo: 121/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 2 - 

Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Karel Šohaj Telefon: 725062580 E-mail: karel.sohaj@mag-
ul.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 0,36 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  0,36 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,46 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 42108148   Kč Výdaje: 41395504  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 3993370   Kč Výdaje: 54625100  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  13813 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 427140 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 9 Počet členů zásahového družstva: 9 

Velitel jednotky 

Jméno: Antonín Příjmení: Bauer 

Tel.: 721447571 E-mail: sdhbauvys@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Materiální vybavení JSDH Střekov 2019 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Prostředky budou využity na nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro členy JSDH Střekov. 
Celkem budou pořízeny 3 soupravy OOPP: 
Zásahový kabát     4.600,- Kč        x3                  13.800,- Kč 
Zásahový kalhoty  3.400,- Kč        x3                  10.200,- Kč 
Zásahová obuv     3.500,- Kč        x3                  10.500,- Kč 
Přilba                    5.500,- Kč        x3                   16.500,- Kč     



 

Evidenční číslo: 121/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 3 - 

Rukavice               1.600,- Kč       x3                     4.800,- Kč 

CELKEM            18.600,- Kč       x3                    55.800,- Kč 
Realizací projektu dojde ke zlepšení akceschopnosti JSDH Střekov.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 05/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  06/2019 

 
Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  50 220,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 0,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 50 220,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  5 580,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 55 800,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  



 

Evidenční číslo: 121/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 4 - 

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 122/F  

 

Žadatel: Město Benešov nad Ploučnicí Právní forma: obec 

IČO: 00261181 DIČ: CZ00261181 

Ulice: náměstí Míru Číslo popisné: 1 PSČ: 407 22 

Obec: Benešov nad Ploučnicí Okres: Děčín Pošta:   

Telefon: 412589811 Fax:   

Email: urad@benesovnpl.cz www: http://www.benesovnpl.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Děčín 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: náměstí Míru Číslo popisné: 1 PSČ: 407 22 

Obec: Benešov nad Ploučnicí Okres: Děčín Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 215431 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Pavel Urx, starosta města, telefon: 412589801, e-mail: starosta@benesovnpl.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Pavel Urx Telefon: 774803670 E-mail: 
starosta@benesovnpl.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 9,03 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  1,14 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  0,77 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 79390992   Kč Výdaje: 80980602  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 64295512   Kč Výdaje: 76096260  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  3690 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: U21109 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 42 Počet členů zásahového družstva: 20 

Velitel jednotky 

Jméno: František Příjmení: Buchta 

Tel.: 724802557 E-mail: hasici@benesovnpl.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Pořízení ochranných prostředků požární ochrany pro JSDH Benešov nad Ploučnicí 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Nákup nové zásahové obuvi, zásahových přileb, zásahových obleků a zásahových rukavic pro zlepšení 
akceschopnosti jednotky a zvýšení komfortu zasahujících hasičů. 
Tyto prostředky jednotka využije k nahrazení starší a již nevyhovující výbavy. Vzhledem k tomu, že 
jednotka v posledních dvou letech vyjížděla k téměř k sto zásahům ročně, tak zásahová výstroj již ztrácí 
svou akceschopnost. 
V roce 2016 pořídilo Město Benešov n. Pl. novou cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku 
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SCANIA. V roce 2018 byla pořízena sada hydraulického vyprošťovacího zařízení z důvodu přípravy 
jednotky na zásahy u dopravních nehod. Tato investice se pohybovala v rádu statisíců korun. V letošním 
roce probíhá kompletní rekonstrukce stanice JSDH, která je spolufinancována z projektu MAS a s ní 
spojené další náklady nese zřizovatel Město Benešov n. Pl. 
Zřizovatel Město Benešov n. Pl. ze svého rozpočtu vynakládá vysoké investicím částky na zajištění 
akceschopnosti jednotky. Poskytnutá dotace by proto byla použita na obnovu osobní ochranné výstroje 
JSDH. 
Jedná se především o zásahové oděvy, přilby, obuv a rukavice, u kterých jejich ochranné vlastnosti 
časovým opotřebením a degradací  již neplní plně svou funkci. 
Zásahová jednotka čítá k dnešnímu dni 20 aktivních členů. Kompletní vystrojení jednoho člena činí 
přibližně 37 tis. Kč.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 06/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  10/2019 

 
Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 72,68 % 

Celkové vlastní zdroje  30 070,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 110 070,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 



 

Evidenční číslo: 122/F 

  
 

Číslo verze: 2 - 4 - 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 128/F  

 

Žadatel: Obec Lenešice Právní forma: obec 

IČO: 00265098 DIČ: CZ00265098 

Ulice: Knížete Václava 521 Číslo popisné: 43923 PSČ: 439 23 

Obec: Lenešice Okres: Louny Pošta:   

Telefon: 720020051 Fax:   

Email: obec@ou-lenesice.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Louny 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Knížete Václava 521 Číslo popisné: 43923 PSČ: 439 23 

Obec: Lenešice Okres: Louny Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu:   Číslo účtu: 94-2815481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Leoš Procházka, starosta, telefon: 720020051, e-mail: obec@ou-lenesice.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Leoš Procházka Telefon: 720020051 E-mail: starosta@ou-
lenesice.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 80 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  80 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  80 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 220000   Kč Výdaje: 220000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 220000   Kč Výdaje: 220000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  1490 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 64023761 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ano 

Počet členů jednotky: 15 Počet členů zásahového družstva: 6 

Velitel jednotky 

Jméno: Antonín Příjmení: Beránek 

Tel.: 725824644 E-mail: 82tonda@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Osobní ochranné prostředky 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Dovybavení SDH Lenešice osobními ochranými prostředky k zásahu. Jedná se o nákup nových přileb 
GALLET F1XF pro hasiče kteří mají v užívání ještě starou přilbu PZ, která již nevyhovuje dnešním 
normám. Dále jde o nákup třívrstvých zásahových oděvů jako náhrada za jednovrstvé BUSCHFIRE, které 
také nevyhovují k požárům v uzavřených prostorách atd.   

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  03/2019 



 

Evidenční číslo: 128/F 

  
 

Číslo verze: 3 - 3 - 

 
Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 80 000,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 88,18 % 

Celkové vlastní zdroje  10 720,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 90 720,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 



 

Evidenční číslo: 128/F 

  
 

Číslo verze: 3 - 4 - 

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 132/F  

 

Žadatel: Obec Očihov Právní forma: obec 

IČO: 00556378 DIČ: CZ00556378 

Ulice:   Číslo popisné: 7 PSČ: 439 87 

Obec: Očihov Okres: Louny Pošta: Očihov 

Telefon: 415216005 Fax:   

Email: obec@ocihov.cz www: http://www.ocihov.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Podbořany 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 7 PSČ: 439 87 

Obec: Očihov Okres: Louny Pošta: Očihov 

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu:   Číslo účtu: 94-4415481 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Jana Kronďáková, starostka obce, telefon: 724181162, e-mail: starostka@ocihov.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Blanka Dandová Telefon: 415216005, 
724181162 

E-mail: obec@ocihov.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,56 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  8,58 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,57 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 9219774   Kč Výdaje: 4867807  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 5906000   Kč Výdaje: 7423500  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  366 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 424185 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 15 Počet členů zásahového družstva: 10 

Velitel jednotky 

Jméno: Petr Příjmení: Blecha 

Tel.: 607927703 E-mail: 12125@seznam.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Vybavení jednotky ochrannými pracovními prostředky 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Vybavení jednotky nutnými ochrannými prostředky pro případ zásahu s použitím dýchacích přístrojů v 
uzavřených prostorách.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  11/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 40 640,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 40 640,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 89,99 % 

Celkové vlastní zdroje  4 520,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 45 160,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 134/F  

 

Žadatel: Obec Hlinná Právní forma: obec 

IČO: 00526142 DIČ: CZ00526142 

Ulice:   Číslo popisné: 53 PSČ: 412 01 

Obec: Hlinná Okres: Litoměřice Pošta:   

Telefon: 724352284 Fax:   

Email: martin.usala@centrum.cz www:   

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice:   Číslo popisné: 53 PSČ: 412 01 

Obec: Hlinná Okres: Litoměřice Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 2519471 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Martin Ušala, DiS., starosta obce, telefon: 724352284, e-mail: martin.usala@centrum.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Martin Ušala, DiS. Telefon: 724352284 E-mail: 
martin.usala@centrum.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 6,27 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  2,55 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  2,5 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 6135999   Kč Výdaje: 6023323  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 4831000   Kč Výdaje: 7301000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  280 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 423-128 Kategorie jednotky: V 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ne 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 

povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 16 Počet členů zásahového družstva: 4+1 

Velitel jednotky 

Jméno: Jan Příjmení: Mižič 

Tel.: 728627821 E-mail: honza.mizic@email.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Dovybavení nových členů  JSDHO Hlinná ochrannými 

Oblast podpory: Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (dle vyhl. č. 69/2014 
Sb.) 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
JSDHO Hlinná vznikla v roce 2015 a aktivně působí v katastrech obcí Hlinná, Kundratice, 
Mentaurov a Lbín. Intenzívně spolupracuje s SDH Litoměřice i s jednotkou státních hasičů. 
Členové se školí a cvičí v hasičském řemesle, jsou vysíláni na kurzy např. obsluha motorových pil, výškové 
práce atd.. Díky aktivnímu přístupu vedení JSDHO Hlinná je činnost atraktivní a smysluplná. Z tohoto 
důvodu se do jednotky hlásí stále noví členové. Jednotka se může pochlubit osmnácti členy s pravidelnou 
účastí na konaných akcích, z toho tři hasiče přijala začátkem roku 2019. 
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 Projekt spočívá v doplnění nejnutnějšího vybavení pro stávající  a nové tři členy prostředky osobní ochrany 
viz. soupis č. 1 a v nákupu hasících přístrojů a hadic jako nutného technického vybavení viz. soupis č. 2 
Účelem projektu je nákup vybavení, které je  mimo finanční možnosti žadatele a zajištění bezpečnosti 
členů jednotky při výkonu veřejně prospěšné služby. 
Odůvodnění žádosti: 
JSDHO Hlinná je aktivní jednotkou působící v oblasti těžkého lesnatého terénu s průměrnou nadmořskou 
výškou přes 400m. Činnost jednotky probíhá v úzké spolupráci se sousedícími jednotkami dobrovolných i 
profesionálních jednotek. Jednotka má stabilní členskou základnu, aktuálně zařazenou do dvou družstev. 
V loňském roce pomáhala mimo jiné při likvidaci dvou požárů v okolí Hlinné, likvidaci vyvrácených 
stromů atd.. Dokázala bezprostředně zabránit větším škodám na soukromém i veřejném majetku. 
S opětovným očekávaným suchým létem je dobré vybavení a bezpečná práce členů jednotky  ve veřejném 
zájmu.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 05/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  10/2019 

 

Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 51 300,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 51 300,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 90 % 

Celkové vlastní zdroje  5 700,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 57 000,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
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zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 
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Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních 

zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 

působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 

zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky 

požární ochrany“ 

 

Evidenční číslo 135/F  

 

Žadatel: Město Košťany Právní forma: obec 

IČO: 00266400 DIČ: CZ00266400 

Ulice: Teplická Číslo popisné: 297 PSČ: 417 23 

Obec: Košťany Okres: Teplice Pošta:   

Telefon: 605555977 Fax:   

Email: svada@kostany.cz; behounkova@kostany.cz www: http://www.kostany.cz/ 

Obec s rozšířenou působností: Teplice 

 

Korespondenční adresa 

Adresát:   

Ulice: Teplická Číslo popisné: 297 PSČ: 417 23 

Obec: Košťany Okres: Teplice Pošta:   

 
Bankovní spojení 

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 1616501 Kód banky: 0710 

Bankovní ústav: Česká národní banka 

 

 Identifikace žadatele 

 

1.  Statutární zástupce obce 
Titul, jméno a příjmení: 

 
Tomáš Sváda, starosta města, telefon: 605555977, e-mail: svada@kostany.cz 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení: Tomáš Sváda Telefon: 605555977 E-mail: svada@kostany.cz 

 

Doplňující informace  

Plátce DPH  ne 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016 1,11 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017  2,94 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018  1,6 % 

Bilance hospodaření 2018 Příjmy: 81473000   Kč Výdaje: 81473000  Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 Příjmy: 83878000   Kč Výdaje: 83878000  Kč 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2018:  3144 

Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)  

 

Doplňující informace o JSDH 

Evidenční číslo jednotky: 426117 Kategorie jednotky: III/1 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:  

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I. 

tříd a silnicích nižších tříd 

ne 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ano 

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní 
povodňové hráze, předurčenost k  soustředění humanitární pomoci, apod.) 

ne 

Počet členů jednotky: 13 Počet členů zásahového družstva: 13 

Velitel jednotky 

Jméno: Jan Příjmení: Šaršoun 

Tel.: 722674326 E-mail: jan.sarsoun@ulk.izscr.cz 

 

Akce/Projekt 

Název akce/projektu: Nákup vybavení pro JSDHO Košťany 

Oblast podpory: Vybavení technickými prostředky 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 
 
Jedná se o zajištění a zvýšení funkceschopnosti jednotky SDH Košťany. Účelem projektu je dále doplnění 
chybějícího materiálního vybavení, a to tak, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví zasahujíích osob a 
široké veřejnosti a zvýšil se prostor, kde mohou hasiši zasahovat, např. vodní plocha Barbora v Oldřichově, 
kde v loňském roce došlo k útonutí několika osob.  

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: 03/2019 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  12/2019 
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Dotace 

Požadovaná investiční dotace v roce 2019  0,- Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2019 67 360,- Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019 67 360,- Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 87,07 % 

Celkové vlastní zdroje  10 000,- Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU 0,- Kč 

Celkové předpokládané náklady 77 360,- Kč 

 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje 

na rok 2019 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% 
z uznatelných nákladů akce/projektu. 

3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na 
základě plné moci. 

5. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii. 

6. Doklady o zřízení účtu u  ČNB (smlouva), a to v kopii.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných 
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se 
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele  
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.   

Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji 
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.  

Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve 
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje. 

 
Prohlašuji na svou čest, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
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že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků 

- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník. 

 
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že 
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.  

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem   
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
 
Datum: …………………....  

…………………………………………. 
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko 

 


