
1 
 

                                                                                                Příloha č. 2a k Programu    

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2020 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____/A  
(vyplní poskytovatel dotace) 

 

Žadatel: 

 
Druh žadatele:  

IČO:  DIČ:  

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

Tel/Mobil:  Fax:  

Email:  Datová schránka:  

WWW: 

Obec s rozšířenou působností: 

 

Korespondenční adresa: 
 

Adresát:  
 

Ulice:  
 

Číslo popisné:  PSČ:  

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

 

Bankovní spojení: 
 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  
0710 

Bankovní ústav: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 

 

 Identifikace osoby zastupující obec s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 

Jméno a příjmení: 

 
 

Mobil: E-mail:  

 

Žádost vyplnil: 
 

Jméno a příjmení: 

 

 

Mobil: E-mail:  
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Doplňující informace: 
 

Plátce DPH   

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018   % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2019   % 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2019:  

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

 

Doplňující informace o JSDH: 
 

Evidenční číslo jednotky: 

 

Kategorie jednotky:   JPO 

Průměrný roční počet zásahů jednotky za posledních 5 let: 

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

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, 

silnicích I. tříd a silnicích nižších tříd 

ANO / NE 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ANO / NE 

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

mobilní povodňové hráze, předurčenost k soustředění humanitární 

pomoci, apod.) 

 

ANO / NE 

Počet členů jednotky: Počet členů zásahového družstva: 

Velitel jednotky 

Jméno: Příjmení: 

Mobil: E-mail 

Název akce/projektu:  
 

Oblast podpory: 

 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 

 

 

 

 

 

 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: / 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  / 

 

Dotace: 
 

Požadovaná investiční dotace v roce 2020 

 

Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2020 

 

Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2020 

 

Kč 
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Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 

 

% 

Celkové vlastní zdroje 

 

Kč 

Celkové předpokládané náklady 

 

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 2020 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 IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v kopii - Český statistický úřad - OZNÁMENÍ EKONOMICKÉHO 

SUBJEKTU. 

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

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů 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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                                                                                                Příloha č. 2b k Programu    

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2020 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 ____/B 

(vyplní poskytovatel dotace) 
 

Žadatel: Druh žadatele:  
 

IČO:  DIČ:  
 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

Tel/Mobil:  Fax:  

Email:  Datová schránka:  

WWW: 

Obec s rozšířenou působností: 

 

Korespondenční adresa: 
 

Adresát:  
 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  Okres:  Pošta:  
 

 

Bankovní spojení: 
 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  
0710 

Bankovní ústav:  ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  

 

Identifikace osoby zastupující obec s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 

Jméno a příjmení: 

 
 

Mobil: E-mail:  
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Žádost vyplnil: 
 

Jméno a příjmení: 

 
Mobil:  E-mail:  

 

 

Doplňující informace: 
 

Plátce DPH   

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018   % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2019   % 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2019:  

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

 

Doplňující informace o JSDH: 
 

Evidenční číslo jednotky: Kategorie jednotky:   JPO 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, 

silnicích I. tříd a silnicích nižších tříd 

ANO /  NE 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ANO /  NE 

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

mobilní povodňové hráze, předurčenost k soustředění humanitární 

pomoci, apod.) 

 

ANO /  NE 

Počet členů jednotky: Počet členů zásahového družstva: 

Velitel jednotky 

Jméno: Příjmení: 

Mobil: E-mail 

Název akce/projektu:  
 

Oblast podpory: 

 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: / 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  / 

 

Dotace: 
 

Požadovaná investiční dotace v roce 2020 

 

Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2020 Kč 



7 
 

 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým 

nákladům 

 

% 

Celkové vlastní zdroje 

 

Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu 

 

Kč 

Celkové předpokládané náklady 

 

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 2020 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 IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost),  

a to v kopii - Český statistický úřad - OZNÁMENÍ EKONOMICKÉHO SUBJEKTU. 

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

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů 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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                                                                                                Příloha č. 2c k Programu    

Žádost 
o poskytnutí dotace z Programu 2020 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____/C 

(vyplní poskytovatel dotace) 
 

Žadatel: Druh žadatele:  
 

IČO:  DIČ:  
 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

Tel/Mobil:  Fax:  

Email:  Datová schránka:  

WWW: 

Obec s rozšířenou působností: 

 

Korespondenční adresa: 
 

Adresát:  
 

Ulice:  
 

Číslo popisné:  PSČ:  

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

 

Bankovní spojení: 
 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  
0710 

Bankovní ústav:  ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  

 

Identifikace osoby zastupující obec s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 

Jméno a příjmení: 

 

 

Mobil: E-mail:  
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Žádost vyplnil: 

 

Jméno a příjmení: 

 

Mobil: E-mail:  

 

 
 

Doplňující informace: 
 

Plátce DPH   

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018   % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2019   % 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2019:  

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

 

Doplňující informace o JSDH: 
 

Evidenční číslo jednotky: Kategorie jednotky:  

 

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, 

silnicích I. tříd a silnicích nižších tříd 

ANO /  NE 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ANO /  NE 

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

mobilní povodňové hráze, předurčenost k soustředění humanitární 

pomoci, apod.) 

 

ANO /  NE 

Počet členů jednotky: Počet členů zásahového družstva: 

Velitel jednotky 

Jméno: Příjmení: 

Mobil: E-mail 

Název akce/projektu:  
 

Oblast podpory: 

 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: / 

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

Požadovaná investiční dotace v roce 2020 

 

Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2020 

 

Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým 

nákladům 

 

% 

Celkové vlastní zdroje 

 

Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu 

 

Kč 

Celkové předpokládané náklady 

 

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 2020 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 IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v kopii - Český statistický úřad - OZNÁMENÍ EKONOMICKÉHO 

SUBJEKTU. 

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

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů 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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                                                                                      Příloha č. 2d k Programu    
Žádost 

o poskytnutí dotace z Programu 2020 na 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 ____/D 
(vyplní poskytovatel dotace) 

 

Žadatel: Druh žadatele:  
 

IČO:  DIČ:  
 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

Tel/Mobil:  Fax:  

Email:  Datová schránka: 

WWW: 

Obec s rozšířenou působností: 

 

Korespondenční adresa: 
 

Adresát:  
 

Ulice:  
 

Číslo popisné:  PSČ:  

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

 

Bankovní spojení: 
 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  
 

Bankovní ústav: 

 

 

Identifikace - Osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 

1. Osoba zastupujících právnickou osobu: 

Jméno a příjmení: Mobil: E-mail: 
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2. Osoba s podílem v této právnické osobě: 

Jméno a příjmení: Mobil: E-mail: 

 

 

  

 

3. Osoba, v níž má přímý podíl: 

Jméno a 

příjmení: 

Mobil: E-mail: Název, sídlo Identifikační 

číslo: 
Výše tohoto 

podílu: 

 

 

     

 

Žádost vyplnil: 
 

Jméno a příjmení: Mobil:  E-mail:  

 

 

Doplňující informace: 
 

Plátce DPH   

Příspěvek státu na daný kalendářní rok Kč 

Příspěvek jiných subjektů na daný kalendářní rok   Kč 

Rozpočet organizace na daný kalendářní rok   Kč 

Počet registrovaných členů organizace k datu podání žádosti  

Počet registrovaných členů organizace do 18 let k datu podání žádosti  

 

Název akce/projektu:  
 

Oblast podpory: 

 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti:  

 

 

 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: / 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  / 

 

Dotace: 
 

Požadovaná investiční dotace v roce 2020 Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2020 Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2020 Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým 

nákladům 

% 

Celkové vlastní zdroje Kč 

Celkové předpokládané náklady Kč 
 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu (při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních 

a jiných akcí uvést datum konání akce). 
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2. Doklad potvrzující právní osobnost spolku/organizace, u organizační jednotky pak registrační 

list její ústřední organizace (platný výpis z Veřejného rejstříku - 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma) 

3. 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. 

4. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v kopii - Český statistický úřad - OZNÁMENÍ EKONOMICKÉHO 

SUBJEKTU. 

5. Doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu, s uvedením čísla účtu (smlouva), a to v kopii 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů 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. 

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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                                                                                      Příloha č. 2e k Programu 

Žádost                               

o poskytnutí dotace z Programu 2020 na 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____/E 

(vyplní poskytovatel dotace) 
 

Žadatel: Druh žadatele:  
 

IČO:  DIČ:  
 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  
 

Obec:  
 

Okres:  Pošta:  

Tel/Mobil:  Fax:  

Email:  Datová schránka: 

WWW: 

Obec s rozšířenou působností: 

 

Korespondenční adresa: 
 

Adresát:  
 

Ulice:  
 

Číslo popisné:  PSČ:  

Obec: 

  
Okres:  Pošta:  

 

Bankovní spojení: 
 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  
0710 

Bankovní ústav:   ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  

 

Identifikace osoby zastupující obec s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 

Jméno a příjmení: 

 

 

Mobil: E-mail:  

 

 

Identifikace Městské nebo obecní policie: 
 

Jméno, příjmení a funkce: Mobil: E-mail:  
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Žádost vyplnil: 
 

Jméno a příjmení: Mobil:  E-mail:  

 

 

Doplňující informace: 
 

Plátce DPH   

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017 % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2018   % 

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2019   % 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2019:  

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

 

Doplňující informace o MP: 
 

Počet členů MP: 

Velitel MP 

Jméno: Příjmení: 

Mobil: E-mail: 

 

Název akce/projektu:  
 

Oblast podpory: 

 

Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti: 

 

 

 

 

 

 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: / 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  / 

 

Dotace: 
 

Požadovaná investiční dotace v roce 2020 Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2020 Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2020 Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým 

nákladům 

% 

Celkové vlastní zdroje Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu Kč 

Celkové předpokládané náklady Kč 
 

Povinné přílohy k žádosti: 

1. Položkový rozpočet akce/projektu. 
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2. Doklad o zřízení obecní policie. 

3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu poskytovatele na 

rok 2020 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 IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 

povinnost), a to v kopii - Český statistický úřad - OZNÁMENÍ EKONOMICKÉHO 

SUBJEKTU. 

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

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů 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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                                                                                       Příloha č. 2f k Programu    
Žádost 

o poskytnutí dotace z Programu 2020 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____/F 

(vyplní poskytovatel dotace) 
 

Žadatel: Druh žadatele:  

 

IČO:  DIČ:  

 

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  

 

Obec:  

 
Okres:  Pošta:  

Tel/Mobil:  Fax:  

Email:  Datová schránka: 

WWW: 

Obec s rozšířenou působností: 

 

Korespondenční adresa: 
 

Adresát:  

Ulice:  

 
Číslo popisné:  PSČ:  

Obec:  

 
Okres:  Pošta:  

 

Bankovní spojení: 
 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  

0710 

Bankovní ústav:   ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
 

Identifikace osoby zastupující obec s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 

Jméno a příjmení: 

 

 

Mobil: E-mail:  
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Žádost vyplnil: 
 

Jméno a příjmení:  

 

Mobil:  E-mail:  

 

 
Doplňující informace: 
 

Plátce DPH   

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017 % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2018   % 

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2019   % 

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2019:  

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

 

Doplňující informace o JSDH: 
 

Evidenční číslo jednotky: Kategorie jednotky:  

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností: 

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

tříd a silnicích nižších tříd 
ANO /  NE 

• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva ANO /  NE 

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

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

 

ANO /  NE 

Počet členů jednotky: Počet členů zásahového družstva: 

Velitel jednotky 

Jméno: Příjmení: 

Mobil: E-mail 

 

Název akce/projektu:  

Oblast podpory: 

 

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: / 

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok:  / 

 

Dotace: 
 

Požadovaná investiční dotace v roce 2020 Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2020 Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2020 Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům % 

Celkové vlastní zdroje Kč 

Přidělená dotace ze státního rozpočtu Kč 

Celkové předpokládané náklady 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 

2020 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 IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost),  

a to v kopii - Český statistický úřad - OZNÁMENÍ EKONOMICKÉHO SUBJEKTU. 

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

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

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 



 

                                                                                                Příloha č. 3 k Programu    

Plánovaný nákladový rozpočet 

k Programu 2020 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.,  

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje 

Název žadatele o dotaci: 

 

 

Název projektu: 

 

 

 

Celkové plánované náklady projektu: 
 

Kč 

Požadovaná dotace: 
 

Kč 

Podíl dotace na celkových nákladech projektu  

(závazný finanční ukazatel) maximálně: 
 

% 

        

Název položky: Výše nákladů: 

  ,- Kč 

  ,- Kč 

  ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

 ,- Kč 

Součet (celkové plánované náklady projektu) ,- Kč 

 

V ………………… dne ……………. 

Statutární zástupce žadatele o dotaci: 

  

Jméno, příjmení, titul :                                                                razítko a podpis 



 

                                                                                                Příloha č. 4 k Programu 

Závěrečná zpráva  

 

Program 2020 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.,  

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje 

 

Příjemce dotace: 

 

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace: 

 

Název projektu: 

 

Výše celkových nákladů projektu (dle rozpočtu ve smlouvě): 

,- Kč 

Výše přidělené dotace (dle čl. I smlouvy): 

,- Kč 

Závazný ukazatel (dle čl. II. odst. 7 smlouvy) z přidělené dotace:  

% 

 

Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu:  

 

Výstupy projektu (počet účastníků projektu a jejich věkové skupiny): 

 

 

 

 



 

Přínos projektu pro cílové skupiny: 

 

 

 

 

Celkové zhodnocení: 

 

 

 

 

 

 

 

V ………………… dne ……………. 

Statutární zástupce žadatele o dotaci: 

  

 

Jméno, příjmení, titul :                                                                razítko a podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                Příloha č. 5 k Programu 

 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE 

 

Celkový přehled výnosů projektu 

Zdroj výnosů (poskytovatel) Částka 

  

  

  

Celkem 0,00 Kč 

 

Celkový přehled nákladů projektu 

 UHRAZENO 

 

Číslo 

dokladu 

 

Datum 

platby 

 

 

Dodavatel 

 

Účel platby 

 

Částka v Kč 

plátci DPH 

uvádějí částky 

bez DPH  

 

Z toho dotace 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Celkem 0,00Kč 0,00Kč 



 

 

Celkový přehled financování: 

Celkové výnosy: 0,00 Kč 

Celkové náklady: 0,00 Kč 

Náklady hrazené z dotace: 0,00 Kč 

Skutečný podíl dotace na celkových 

nákladech: 

% 

 

Vratka nevyčerpané části dotace: 

Pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši. Nevyčerpatelné finanční prostředky 

zašlete na číslo účtu 1630952/0800, účelový znak: 00022 nebo 00024 dle smlouvy. 

Celkem vráceno  0,00 Kč 

Datum odesílání částky zpět na účet 

poskytovatele: 

 

AVIZO O VRATCE ZASLAT -  

před odesláním finančních 

prostředků na účet na adresu: 

 

lisalova.y@kr-ustecky.cz 

475 657 775 

 

Vypořádání dotace zpracoval: 
 

Jméno a příjmení:  
 

 

Mobil:  E-mail:  

 

 

Datum zpracování:              

 

Podpis zpracovatele vypořádání dotace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lisalova.y@kr-ustecky.cz


 

                                                                                                Příloha č. 6 k Programu 

INFORMACE K ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ  

A FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE 

 

Po zpracování v Portálu krizového řízení Ústeckého kraje: 

 

 v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese: 

https://pkr.kr-ustecky.cz/sypos/admin/ekonomika/dotace_redirect/login/,   

zpracujete Závěrečnou zprávu včetně vyúčtování dotace  

 

 v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací se Závěrečná zpráva a finančnímu 

vypořádání  dotace, včetně kopií všech dokladů plateb (faktury, paragony, apod.) a výpisy 

z bankovních účtů o přijetí a vydání finančních prostředků se zasílá na: 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení  

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

 

 Nebo prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje: 

 

t9zbsva 
 

 Osobně se závěrečná zpráva včetně vyúčtování podává VÝHRADNĚ na PODATELNĚ 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

Provozní hodiny podatelny:  

pondělí 07:30 - 12:00   12:30 - 17:00 

úterý 07:30 - 12:00   12:30 - 15:30 

středa 07:30 - 12:00   12:30 - 17:00 

čtvrtek 07:30 - 12:00   12:30 - 15:30 

pátek 07:30 - 12:00   12:30 - 14:00 

 

https://pkr.kr-ustecky.cz/sypos/admin/ekonomika/dotace_redirect/login/


 

                                                                                                Příloha č. 7 k Programu 

Změnový nákladový rozpočet podle přidělené dotace 

k Programu 2020 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.,  

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje 

Název žadatele o dotaci: 

 

 

Název projektu: 

 

 

 

Celkové plánované náklady projektu: 
 

Kč 

Požadovaná dotace: 
 

Kč 

Podíl dotace na celkových nákladech projektu  

(závazný finanční ukazatel) maximálně: 
 

% 

  

Název položky: 

 
Původní rozpočet Nový rozpočet 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

 ,- Kč ,- Kč 

Součet (celkové plánované náklady 

projektu) 

,- Kč ,- Kč 

    

 

V ………………… dne ……………. 

Statutární zástupce žadatele o dotaci: 

 

Jméno, příjmení, titul :                                                                razítko a podpis 

Na hlavičkovém papíru zaslat písemnou žádost a zdůvodnění proč žádáte o změnu rozpočtu  

a v jakých položkách.  


