
Žádost o poskytnutí dotace na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2015 

Základní údaje o žadateli 

 

Identifikace osob (osobu, která bude podepisovat smlouvu o poskytnutí dotace, označte) 

Jméno, příjmení, vč. titulů, datum narození, 
adresa bydliště, popř. jiná adresa pro doručování 

Důvod zastoupení/funkce Ozn.  

   

   

   

 

Další identifikační údaje dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů,: 

Osoby s podílem v žadateli [fyzická osoba - jméno, příjmení, datum 
narození, adresa bydliště, popř. jiná adresa pro doručování, 
a fyzická podnikající osoba i IČO a firmu, pokud byla zapsána do 
obchodního rejstříku; právnická osoba – název, firmu, pokud byla 
zapsána do obchodního rejstříku, sídlo, IČO] 

Výše podílu 

  

  

  

 

 

 

 

 

Žadatel (název)  

Se sídlem  

Právní forma  Identifikační číslo 
osoby (dále jen „IČO“): 

 

Kontaktní osoba  Tel.:  

Bankovní spojení, tj. 
číslo bankovního účtu 
a kód banky, u níž je 
bankovní účet veden 

 Kontaktní email:  



Žádost o poskytnutí dotace na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2015 

Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl [fyzická osoba - jméno, 
příjmení, datum narození, adresa bydliště, popř. jiná adresa pro 
doručování, a fyzická podnikající osoba i identifikační číslo osoby 
(dále jen „IČO“ a firmu, pokud byla zapsána do obchodního 
rejstříku; právnická osoba – název, firmu, pokud byla zapsána do 
obchodního rejstříku, sídlo, IČO] 

Výše podílu 

  

  

  

  

 

Výše uvedený žadatel žádá o neinvestiční dotaci dle Pravidel pro poskytování neinvestičních dotací  

na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obcí Královéhradeckého kraje na rok 

2015 (dále jen „Pravidla“). Důvodem žádosti je zákonná povinnost Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje uhradit JSDH obcí tyto vynaložené výdaje zakotvená v ustanovení § 27 odst. 

(1) písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Požadované peněžní prostředky: 

_________________________________________________   ……………….. 

_________________________________________________   ……………….. 

_________________________________________________   ……………….. 

Celkem tedy: ………………………… 

 

Výše uvedené peněžní prostředky budou použity v souladu se schválenými pravidly a na účel 

uvedených v nich. Doba v níž má být dosaženo účelu dotace je od 1. ledna 2015  

do 31. prosince 2015 a k tomu datu bude provedeno finanční vypořádání dotace v závěrečné zprávě 

o čerpání dotace, s výjimkou žádosti o úhradu výdaje za uskutečněný zásah JSDH obce na výzvu 

územně příslušného operačního a informačního střediska HZS mimo její územní obvod za období září 

– prosinec 2014, která podléhá Pravidlům pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace  

na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014 a doba 

k dosažení účelu proběhla v období září – prosinec 2014 a zpráva o vyúčtování již byla podána  

na formuláři žádosti obce o náhradu nákladů na zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

mimo vlastní územní obvod v roce 2014.  

 

V ___________________ dne ____________________ 

           podpis 


