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Adresa sídla: Příkopy 17,364 52 Ż|utice
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DIČ:
Právní forma: poboěný spolek hlavního spolku IČo OO44Ż739
Zastoupený: Aloisem Minářem, starostou
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článek l.

obecné ustanovení

V souladu se zákony č,' IŻ9l2000 Sb., o kľajích (krajské zÍízeni), ve znéni pozdějších předpisů,

ač,'25O12OO0 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

(dále také,'RPÚR"; poskýovatel poskýuje příjemci dotaci na účel uvedený v článku II. smlouvy
a příjemce tuto dotaci přijímá.

Clánek II.

Výše dotace' její účel a údaje o dotaci

1. PosĘrtovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpoétu posĘrtovatele v kalendářním roce, ve ýši
a na účel podle údajů uvedených v odstavci 2. tohoto ělánku. Výše dotace můŽe byt snížena

s ohledem na maximální přípustnou ýši podpory v režimu de minimis a to dle aktuálního stavu

v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.

2. Úaaje o dotaci:
Dotace se posĘrtuje v kalendářním roce: 2019
Dotace se poskytuje ve výši: 200 000,00 Kč (slovy: dvěstětisíckoruněesĘch)
Dotace se poskýuje na účel: ľoční činnost příjemce, aÍo zejména na organízovźni
postupoých soutěŽí všech kategorií a zajištění čirurosti příjemce, na zaberyeč,en ziskávźní
odbornosti v oblastí prevence' vęlitelů a specializací mladých hasičů, na nákup odbornostních
odznaků, materiálu, hodnostního oznaćeni, vybavení pro zabezpečení soutěží (např. certifikovaná
časomíra, nástřikové terče) a jiné příslušenství, dále zajištění pitného reŽimu, stravy, ubytování,
ocenění, pronájmu zaŕizeĺlla spoľtovišť, nákup základního vybavení pro postupující druŽstva, která

budou ręrezentovat KarlovarsĘ kraj, dále na finanční zajištění každoroěního setkání senioru

a zas|ouŹilých hasičů z Kaľlovarského kľaje -bliŹe specifikováno v Žádosti o poskýnutí dotace,

která tvoří nędílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen,,akce").

Platba dotace bude opatřena vańabilním symbolem: 

článek III.

Způsob poskytnutí dotace

1. Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce uvedený ýše ve smlouvě' Platba

bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2. č)|.I.

Ż. Dotace je poskytována formou zá|ohy s povinností následného vyričtování.

článek IV.

Zź.JĺlIiađní povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen řídit sę touto smlouvou.

2. Příjemce je povinen použít posĘrtnuté ťrnanční prostředĘ maximálně hospodámým způsobem.

Příjemce je povinen pouŽít poskytnuté ťrnanční prostředĘ vyhradně k účelu uvędenému v článku
II. smlouvy a v souladu se specifikací uvędenou v odstavci 5 tohoto článku. Příjemce týo
pľostředĘ nesmí posĘrtnout jiným právnícĘm nebo fyzicĘm osobám (pokud nejde o úhrady
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spojené srealrizaci účelu, na kteý byly poskytnuty)' Dále příjemce týo prostředky nęsmí pouŽít
na dary, pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále,
úroĘ z úvěrů' náhľady škod, pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod.

3. Příjemce je povinen vyěerpat poskýnuté Íinanční prostředĘ nejpozději do 31. lŻ.Ż0l9.

4. Pokud příjemce vede účetnictví nebo daňovou evidenci, musí bý účetní opęrace související
s posĘrtnutou dotací odděleně identiťrkovatelné od ostatních účetních operací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, Źe uć,etru operace související s dotací musí
byt účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetním středisku).

5. Dotace je neinvestičního charakteru a příjemce je povinen ji použít ýhĺadně k účelu uvedenému
v odstavci 2. č|.L

6. Dotace podléhá ťlnančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administĄícímu
odboru prostřednictvím podatelny poskytovatele závéreěné finanění vypořádání dotace
na předepsaném formuláři, které příjemce opatří svym podpisem' a to nejpozději do 31. 1.2020,
resp.do.dne ukončení smlouvy vpřípadě čl. VII (rozhodující je datum doručęní ťrnančního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Formulář finanční vypořádání dotacę je přílohou
vyhlášení dotačního programu nebo informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na intemetu
poskytovatele v sekci Dotace http://www.kľ-karlovarsky.czldotace/Strank-v/Pręhled-dotace.aspx.

7. Příjemce je povinen společně s ťtnančním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k poskytnuté dotaci. Ke každému dokladu musí být přiloŽen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis čí pokladní doklad)' Doklady, zejména faktury tj. účet za provedenou práci
nebo zbożi, kterébylo dodáno, musejí bý označeny identifikací dotace (zkráceným názvęmdotace
apod.). Doklad o úhradě zźůohyldí|č,ip|atbybezvyičtování této zéiohyldílčí platby nelzepovaŽovat
za doklad k závěrečnému finančnímu vypořádání dotace a zauznatelný ýđaj.

8. Spolu s ťtnančním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocení pouŽití posĘrtnuté dotace s popisem ręa|izacę a zhodnocením realizovaných aktivit.

9. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Źe na projekt (akci) obdržęl dotaci
od poskytovate|e, a to na weboých stránkách, pokud je má zŕizeny, na propagaěních, informačních
materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat poskýovatele
v médiích a na tiskoých konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozvat zástupce
posĘrtovatele na konání akce, distríbuovat tiskové materiály posĘrtovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Żivy Wą",
a to viditelným umístěním loga pľojektu na propagaěních materiálech, dále viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videopľojekce) a při distribuci propagačních materiálů projektu
(logo a informace o projektu lze získat na www.zivyÝ,ĺaj.cz). od podpisu smlouvy po dobu realizace
projektu umístí příjemce na webových stránkách, pokud je má zÍízeny, aktivní odkaz
www.kľ-karlovarsĘ'cz a www.zivyÝ'raj.cz' Náwh způsobu propagace předloží příjemce
posĘrtovateli do l0 kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení' Propagaci poskýovatele
je příjemce povinen doložit pŕi závěrećném ťrnaněním vypořádání dotace (např. audio/vidęo
ztnnam, fotografie, materiály). Příjemce odpovídá za správnost loga poskýovatele'
pokudjeuvedeno na propagačních materiálech (pravidla pro užití loga poskytovatele viz
www.kr-karlovarsĘ.cz, odkaz KarlovarsĘ kraj _ Poskytování symbolů a záštit) a loga projektu
,,Żirý kraj " viz www.zivykraj .cz ztiožka Touńsm professionals. "

l0. Nevyčerpané finanční prostředĘ dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději do termínu předložení
závěrečného finančního vypořádání dotace uvedęného v ěl' tV. odst' 6, a to formou
bęzhotovostního převodu na účęt posĘrtovatele vedený u Komerční banĘ, a.s., pobočka Karlovy
Vary, č. uětu Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odst.
2 čl. il.
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11' Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté finanční pľostředlrT nu účet uvedený v odst.
1 0 tohoto článku, jestliže odpadne úče| na kteý j" aoiu"" poskyována, a to do l 0 pracovních dnůode dne, kdy se příjemce o této skutęčnosti dožvi. Platbá buđe opatřĹna variabilním symbolemuvedeným v odst. Ż čl. il.

12' Před vrácením nevyčerpaných ťrnančních. prostředk tl zpét na účet posĘrtovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odboi prostřednict vímáviza,které je přílohouformuláře finanční vypořádání dotace.

13' Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohlypři vymáhání zadrżených nebo neopĺávněn8 po"zĺtir"l' prostředků dotace zĹoršit jeho pozicivěřitele nebo dobytnostjeho pohledávĘ ' )

14' Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlokudálosti, skutečnosti, které mají nebđ moĹou mit za následek příjemcův zán1k, transformaci,sloučení či splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s hlvídacĺ, zahijeniinsolvęnčního
ŕizęni, změnu statutárního orgánu příjemce' změnu vlastnickéĹo vztahllpŕĺ;"-"" k věci, na niŽ sedotace poskýuje, apod.

15' V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit připřeměně pľávnické 
.osoby nebo jejího zrušení, aby práva a poviĺľl_osii 

'" ,-lo.r'oy přešly nanástupnickou právnickou osobu nebo podat náwń na ukon^čení smlouvy. Ý případě zrušeníprávnické osoby s likvidací provede příjemce finanční vypořádání poskytnuíé dotace obdobně dleodst. 7 čl. IV. smlouvy, a to ke dni likvidace.

1ó' JeJi příjemce veřejným zadavatelem 
'nebo splní příjemce definici zadavate|e podle zákona

č)' 134/2016 Sb', o zadávání veřejných zakázek,i"rre*pordějšíchpředpisů, jepovinenpostupovat
při ýběru dodavatele podle tohoto zákona.

17' JeJi příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdarutelných plnění přijatýchv souvislosti s financováním daného pro1ektu nárok na uplatnění odpočtu dłně zpřidané hodnotyv plné ýši, krácený nebo v poměrné ýši, nemůŽe uplätnit v závěręčném vyúčtování tuto ýšinároku na odpočet daně zpřidané hodnoly jako uznateln1ý výdaj/náklad.

l8' Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtu příjemce,kteý je uveden u,záhlavi:ľou_uy, popŕ. zpeněŽní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtudo pokladny příjemce' Úhľada nákladů^ z jiného bankovního účtu neŽ z uětu příjemce,kteý je uveden v zźůllavi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před ,rrńt"č.rěoím úhľadynákladů byly peněŽní prostředĘ dotace či jejichtást bezhotovostně převedeny na banko.rmí účet,ze kterého byla úhĺada nákladů uskuteoňcna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněžníchprostředků męzi bankovními úěty.

článek V.

Kontľolní ustanovení

1' Příslušné orgányposkytovatele jsou oprávněny zejménavsouladu se zákonem ě.320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a' o změně ňerc""ir"ľ, zákonů (zákono finanční kontrole)'ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č"255/ŻOl2 Sb., o kontrole (kontrolní řád),vę znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodľŽení podmínek,zanicltž byla dotace poskýnuta, včetně podmínék vyptyvä;ĺcĺôh źe smlouvy, á |rĺ;"-"";e povinentuto kontrolu strpět.
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2. Příjemce je povinen v pruběhu trvání smlouvy, i po skončení úěiĺľrosti smlouvy, vývářet
podmínky k provádění kontroly a umoŽnit kontrolu čerpání a vylŹiti dotace. V této souvislosti
je příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence
a záznamü o poskýované službě' v případě, Že je povinen účetní evidenci vést, popř. vstupovat
do souvisejících prostor. Příjemce je povinen umoŽnit výkon kontroly dle odst. l tohoto článku,
poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněný- k provádění kontroly. Příjemce
je povinen předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv navyżádání k nahlédnutí veškeré
úěetní ztnnamy vńahujici se k úěelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skuteěností (dále jen ,,podklady") a strpět i předloŽení veškeých účetních záznamü, které nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních zźnnamťl
vč' podkladů.

3. Příjemce je povinen na žádost posĘrtovatele písemně posĘrtnout doplňující informace, případně
doložit další dokumenty, související s plněním účelu poskýnuté dotace.

4. Příjemce je v rámci uýkonu kontrolní čirľrosti dle odst. 1 tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré prukazné úěetní záznamy
týkající se daného účelu a poskýnuté dotace.

Clánek VI.

Důsledky poľušení povinností příjemce

1. V případě, že pffjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v odst. 3, 4,8,9, 12, 13,
14, 15, 18 ěl. IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy,
nespočívající však v neopľávněném pouŽití prostředlai dle odst' 2 tohoto ělánku, považuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovením$ Ż2 RPÚR odvod za porušení rozpočtové kázně
ve ýši 5 % (slovy: pět procent) posĘrtnutých finančníchprostředků, dlę této smlouvy, do rozpočtu
posĘrtovatele.

Vpřípadě, že příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným věl. IV. odst. l, 2,5,6,7,16 pouŽiti
ťrnančních prostředků v souladu s čl. IV. odst' 2, popř. použije posĘrtnuté prostředĘ, případně
jejich ěást, kjinému úěelu, neŹ je uvedeno v článku IV. odst. l této smlouvy, povaŽují
se týo prostředĘ, případně jejich ěást, za prostředĘ neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení

$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpoětové kázně do rozpočtu posĘrtovatele.

3. Vpřípadě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených věl. IV. odst. 10, ll
této smlouvy, považuje se toto jednání za zadrźeĺi peněžních prostředků ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR' Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR
odvod za porušení ľozpočtové kázně do rozpočtu posĘrtovatele.

4. Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet posĘrtovatele uvedený ýše a opatří je variabilním symbolem a písemně informuje
poskýovatele o vrácení peněŽních prostředků na jeho úěet.

cl. vII.

Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na zéů<Ladě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí
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3.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez ud'ánidůvodu'Vypovědní lhůta činí 1 měsíc u)ueĺiiicz"t.t. ar'"m 
'jĺäá';i"ĺ- po dni doručęní qýpovědi druhésmluvní straně' V případě pochybnosi' .úu za to, że $""!J6yl" doručena 5. pracovním dnemod jejího odeslání' Ve výpôvědnĺ u'ĺtc -,iz" portytorruĺ"i 

'"rĹ'ĺ, poskýnutí dotace.

V případě ukončení 
'd..o.luy 

dle ýše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
ľi:T:l*Tŕäĺ"ľ.ä"''ľ. posýn"té dotaáe 

"bJ;b"ě;;le odst. l eiain: IÝ. ,,nlo,,'y,

1' Podporaposkytnutá dle smlouvybyla smluvními stranami vyhodnocena jako opatřen inezai<ládajícíveřejnou podporu podle ěl'-l}7 
"d* ' i_ S'';;"' ';' 

fungování evropské unie (dřívečl' 87 odst' 1 Smlouvy o založení Evľopského ,pol"J.n.tu i, kdyžvšak příjemce výslovně berena vědomí' že kompetentním orgánem k posouz"ni .Lrtĺt"ńosti poskytnuté pôdpory se společnýmtľhem vpřípadě' że by se jedňalo o .rěr"Jnou p"dpo;,_j" toliko Komise @s;. romĺse (ES)je oprávněna uloŽit pŕĺjemci podpory naviá""* u"'r";.rj ioapo.y, spolu s příslušným úľokem'Příjemce podpory podpiiem této smloívy stvrzuje, ž'ebyls touto skutečností seznámen.
2' Příjemce podpory dle této smlouvy ." :u'?1J: vrátit poskýovateli bez zbg.ečného odkladuposĘrtnutou podporu včetně úľoku pođle ľaŕĺzenĺ Ĺoí'i." v případě, Že se jeho prohlášenív předchozím odstavci uvedené prokáŁe1ako neprauat;;}i pokud Komise (ES) rozhodne podle

ľ:ffi"."ľj:äffł:il"ľ.?T,ľĺho 
predpisuíĹ;';-il;"Jř*o"o 

,prozatimniň návrácení podpory

článek VIII.

Veřejná podpoľa

článeľ lX.

Zá.ľěrečná ustanovení

I Na poskytnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých činností nebo opakovaných akcínevzniká uzavřením smlorlvy automaticĘý.raÄt.ru p";ky,'*ł;otace v následujících letech.
Příjemce je povinen b3z 

1by'eěného prodlení písemně informovat administrující odbor o jakékolivzměně v údajích uvedenýcň v této smiouve oiĺeýne j."h;;;b;"" o všech oliolnostech, kĺeré majínebo by mohly mít Vliv na plnění jeł'o párri*o.tí podle smlouvy.

Pokud smlouva ěi zvláštní o'Ęecn9 závazný pŕedpis nestanovĺ jinak, řídí se vztahydle smlouvypříslušn]ými ustanoveními zákontl ĺ' sooizooą šu., .p.ä""ĺ 
^räa' 

u" zneru pozdéjsi"t' pr"opi.,ia č'' 89/2012 Sb', oběansĘ zákoník, ve znění p*aeiśĺ"l' p."opiJi.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrŽiposkýovatel a 1 příjemce.

Smlouva nabýváplatnosti dnem podpisu smluvních stľan.

Smlouva nabývá úč1T"::1 dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.o zvláštních podmínkách účinnosti nctt".ĺ'"ľ' smluv, uveřejňování těchto smluv a o(zákon o registru smluv), ve znění połc;sĹł' předpisů. s,.ĺ.'uni'.truny se dohodly

2.

3.

4.

5.

6.
340/2015 Sb.,
registru smluv
, Že uveřejnění

'ľťffi:iľy 
(Es) č' 659/7999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravĺdla k článku 93
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7

8.

SÍnlouvy v ręgistru smluv provede posýovatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvním
protistranám je uveden v záhlavi smlouvy u příjemce'

V případě, Že se některá ustanovení smiouvy stanou neplatnými nebo neúčinnýmj, ztlstáváplatnost
a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována' Smluvní strany se zavazllji nahradit takto
neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povazę nejbliŽšími s přiňlédnutím k vuli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

o poskytnutí dotace a uzavŕeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením
$ 59 odst. 2 písm. a) zákona č,. 12912000 Sb., o krajích (kľajské zŕizeni), ve znění pozdějších
předpisů, Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 540/05/1 9 ze dne 6. 5. 2}lg.

rskeho kraie

utĺce

Přílohy:
Pl - Žádost o posĘrtnutí individuální dotace zrozpoětlKarlovarského kraje

Za správnost:

Dana Twdá

o.'" -.\L.!.t.],o\q1 \-"..):9....
(místo)

đ""?.v.ę ę'!?''.Karlovy Vary

sľl Ďils _ l(raiskó sdruženĺ hasičů
Příkopy č' ev. 17' 364 52

lC: 750 46 245

(příjemce)

M

věcĺ,

bis

stÍánka7 z7
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Přrĺrh, í 4

lľ*u,
I t(p.A,

Poĺkytovatel dotace

Kárlovaľský kraj

pro nalepení evideněního štítku podatelny

Kaĺlovarský kľaj KrajsĘ Úřad
Cenkälnl podatelna

ĺlllllllllilllilllill!lllillllllillll]lilllllllll]lillil
353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Identiťrkační číslo 7089 l ló8
EEąŻ?ŕ'=438
Ev.č.: KK_5659Í1 9_
lĺrýpřll': Dollo: 23.ĺ.20t9

čĺsĺo jednacl: kKlq'Y l tĺz l'l'ischránka siqbxt2
+420354222 ttt (300)

E-mail posta@kr-karlovaľsky.cz
pro interní záznamy poslEtovatele

t'ńdost o poskytnutí
ĺndividuální dotace z ľozpočtu Karlovarského kľaje

Individuální dotace - odbor bezpečnosti a krizovéhohzeĺl

odboľ bezpečnosti a krizového řízení

Nfuev dotačního programu

Administrátor (název odboru)

1.Identifikace äđetele

Pnĺvnická osoba

sH ČMs _ IGajské sdruźení hasičů Karlovarského kraje

Żĺdatel je

Název právnické osoby:

Příkopy

I'I

żlutice

36452

75M6245

D gudu fl NebuduuplatňovatodpočetDPH

Pobočný spolek

Ulice

Č. popisné

Č. ońentační

Obec

PsĆ

Pošta

Adręsa sídla

Identifikaění číslo flČo)
DIČ (vyplní jen plátce DPH)

Vyplní jen plátce DPH

Právní foľma

osoba oprávněná jeđnat za nebo jménem žadatele (statutĺĺmí zástupce):

Titul zaPříjmení

Veselá_Kaňková

Minář

Jméno

Pavla

Alois

Titul před jménem

Bc.



-

Kódbanky 
Čĺsloúe

Ml tĺp! łľo

Ulice nebo část obce

Číslo popisné

Číslo oľientační

PsČ

Pošta

před jménem

Jméno

Pfijmení

za jménem

osoby s podílem v
právnické osobě žadatele

osoby, v nichž mä ž,adatęl
přímý podíl a uýše tohoto

údaje o žadateliDalší

Název

Číslo bankovního účfu

Telefoďmobil

Datová schránka

)Zíizovatel je obec (město

Úĺa;e o zřizovateli žadatele

ůizovątęle

Sídlo

čĺslo (IČo)

Jméno a příjmenízásfupce

Telefoďmobil

E-mail

Datová scfuánka

NŁev banky

Bankovní íňet zÍizov atele

2. obsah žÁdosti

200 000

0

200 000

krajeKarlovarskéhohasičůsdruženĺIGajskéČľĺsSHČinnost

pitného ľcžimu stravy, ubýování, ocenění, pronájmu zatlzeni a

Dalším úč:l.eľ j9 nákup základního vybavenĺ pro poshryující dľužstva, kteľá budou reprezentovatKarlovarsĘ kraj.

kĺajského sdruŽenĺ.
Dále pak zabeąećeni
Schválené prostŤedĘ

iné

hasičů.

činnosti

terče)

mladých
hodnostĺrĺho

ištěnzaJ

ializaci

a

násřikové

spec
mateľiálu,
a

kategorií

časomíra,

vęlitelrl
odzlaků,

všechsoutěží

prevence,

ceľliÍikovaná
odbomostnlch

oblasti

(např

v
nákup

posfupoých

na
soutěži

odborností
pouŽiý

organizování

zabezpečenĺ

je

získávání
budou

pro

sdruŽení

vybavenĺ

náplní

omačenĺ,
příslušenstvĺ.

neposladní řadě pak zajištěnĺ

aseniorůnašichsetkáníkaždoročnĺistliza)finančně
kĺaje.

částečnětaké
Karlovarskéhoz

bychomřadě
hasičů

neposlednív

Požadovaná částka dotace v Kč
vKčZ toho investičnĺ

vKča neinvęstiční

dotacę

Speciťtkace účelu dotace (co
možná nejpodrobnější speci fikace
účelu, na kteý má být dotace
poskfiuta)

2



1stručně)

zení účelu dotace (např
rc akce/činnostilproj ektu)

lr'

realizace

NE

V
D
tr
a
D

ANO

tr
ú
a
tr
ú

do

1.12.20t9

krasjkého sdruženíČinnost

od

L1.2019

Karlovarský kraj

plnějekteráorganizací,neziskovouJekraje
ekľaj

Karlovaľského
Karlovarského

hasičů
doüaci

sdruženíKrajské
individuálnína

ČľĺsSH

o individuální dotaci žádámeproto, že
aktivity SH ČMs KSH Karlovarského .ostatni dotační programy neumožňují ftnancovat veškęré

kĺaje.

0

originály nebo ověřenépřílohami k žádosti dokladu
a) vznik subjcktu,

b) ustanovení siatutámĺho zástupce žadatele,

přiděleno),bylo(pokudlČopřiděleníc)

přiděleno),bylo(pokudDIČpřidělení

e) vlastnícťví bankovnĺho účfu ädatele

Počet a obsah přílohZadejłe nárvynení stanoven

I

,,

3

4.

5

6.

7

8.

9

10,

ll
t2.

r3.

14.

l5

l6

t7

18.

l9

20

zl
22.

23

24.

25

odůvodnění žádosti

Důvod předložení žádosti o
individuální doüaci mimo dotační
pľogľamy vyhlášené krajem

příloh

Seznam příloh

3



I 3. Propagace kraje

Uved'te, jaĘm ąůsobembudete
vtce z uvedených variant)

pľopagovat poskytovatele dotace a jeho logo ,,Karlovarský kĺaj* aloso ,Eiwkraj..(vyberte ją

Ú ANo NE

V ANo !NE
ú ANo NE!
!ANo ú NE

tr ANo NE

tr ANo ANB
DANo A NE

tr ANo ANE

weboých shánkách umístěnim aktivníchodkazů

propagačních a informačních materiálech

pozvánkách

Pozváním zástupce poskýovatele na koruĺníakce

pľojednáváníveřejnémpřinebovideopĄekcerámcivpodiu,nalogaUmístěním

Zveřejněním fotogľafi í nebo videozáznamu

nebodotacĺdotčenyjsoukterépozemku,nemovitosti,nalogačiceduleinformačníUĺnístěním

zpracované dokumentaci nebo vydanépublikaci

ú ANo NE

4. Čestné prohlášení žadatele

Eadatęlo příspěvek prohlašuje, že:

l. Všecbny vyplněné údajejsou pravdivé.

2' U něj neprobíhá insolvenční Íizení' v němž je řešen jeho úpadek nebo hľozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku.
3. Nemá splatný dluh po lhritě splafuiosti wči poskytovateli.

4. Má vyrovnány veškeré závazkywči posĘtovateli.

5. Nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin.

*ff?'* äillĹTilľ#fiäľ*,l*ix : i,Tffl'ľ' 
dotace, která je zveřejněna na internetoých shánkách Karlovarského

Datum vyhotovení

22.0t.20te
Żlutice

uyhotovení

Álois Minář

Tiĺul, jnéno a příjmení

sĺ 0ils - l(raislÉ lÚĺuilníhaslöri l(arlľarltóho tĺlig
Příkopy ě. ev' 17, 364 52 Żlutice

It: 750 46 245

Podpis

Místo a dafum vyhotovení žádosti

podpis žadatele (razítko)

4



-adosti

-'']

*

žádosti provedl

Datum

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Dattm

Titul, jméno a příjmení

PodpisSprfimost provedení kontroly
žádosti ověřil

5


