Obec petrohrad
Petrohrad č,p. 146,439 85 Petrohrad

žádost o přidělenídotačníhopříspěvku z rozpočtu obce petrohrad 2021
účeldotace

Podpora ČinnostisH ČMs - Sbor dobrovolných hasičůpetrohrad na rok2021

ČástR: Úoa.le

o žadateli

Žadatel

právnická osoba:

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičůPetrohrad

Název žadatele:
Sídlo žadatele:

Petrohrad 146,439 85 Petrohrad

Obec: Petrohrad

Část obce PSČ): Petrohrad (43985)
ulice; petrohrad
č,p.: 146
Tel/mob.604 610 261
E-mail: zel ki@ seznam.cz
WWW:

lčO:oslogo+s
DlČ:

Císlo účtu

Vedené u:

:

D

ruh právní subjektivity

U právnické osoby:
a) typ organizace (např. spolek, nadace, příspěvková organizace atd,):
b) registrace právní subjektivity žadatele:

pobočný spolek

L 36156/MSPH Městský soud v Praze

c) charakteristika hlavní činnosti žadatele: Náš spolek spolupůsobípři vyiváření podmínek k účinné

lchraně života azdraví občanůa majetku před požáry a při poskytovánípomoci při živelných pohromách
l jiných událostech, pťi nížjev nebezpečíživot, zdrauí nebo majetek, Podporujeme také všeobecnou
;pottovní činnost svých členůs ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a
ělesných schopností,
U právnické osoby jméno a příjmení osoby zastupující právnickou osobu (statutární zástupce) a doklad
o tomto oprávnění (výpis z obchodního rejstříku, zápisz valnó hromady)
a

í:Maňin Zelenka

Funkce: starosta

Adresa pro zasíláníkorespondence (vyplnížadatel pokud, se lišíodadresy sídla žadatele)
Jméno a příjmení, název žadatele:
Obec:

obce (PSČ):

lice:
.

p.,

.jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:

Adresa bydliště žadatele:
Obec:

)ást obce (PSČ):
Ulice:
č,p.:
Tel/mob,:
E-mail:

íslo účtu:

Vedené u:

část B: specifikaee účelua orJůvodněnížádtlsti o dtrtačnípříspěr,,ek
a) Jednorázová akee (vyplní pouze žadatel o dotaci na jeclnorázovou akci)
Název projektu:
Zahájení projektu:

UkončeníprojektLr:

Stručný popis a cíle projektu:
CÍlová skupina

(

např, akce ÚrČeňá pro

xiřtkjáitníliffilólriixxiTiiáclďe [ib-lB leixxňenióT

požadovaná čá§tk"
náklady na projekt:
Počet osob podílejícíchse na realizaci

Osoba odpovědná za realizaci projekiu

projr-.kl,u:

Kontakt na odpovcidnou osobu
Mob.;
e-mail:

atd;1

b) Dotačnípříspěvek na

činnost (vyplnípouze právnická osoba NNOzapsaná ve spolkovém rejstříku)

Název projektu (Činnosti) i

Podpora činnosti SH

Zahá4ení projektu (činnosti): leden 2021

ČMS - Sborclobrovolných hasičůPelrohrad 2021
Ukončeníprojektu (činnosti): listopad 2021

Stručná charakteristika žadatele: Náš pobočný spolek se primárně zabývá sportovní činnostía ochranou
obyvatel za mimořádných událostí. Snažímese být samozřejmě aktivní i v oblasti společenskéma
kulturním životě, Našimi aktivitami napomáháme obci, aby se občanéa široká veřejnost mohla s etkávat,
komunikovat, trávit spolu volný čas, V loňském roce jsme nad rámec našíčinnostiuspořádali tradiční

Rozloučenis prázdninami, Hasičskou soutěž jsme museli kvůli koronavirové pandemii zrušit, Veškeré
akce, na kterych jsme se měli spolupodílet byly také díky pandemii zrušeny. Přesto jsme v této nelehké
době nabídli pomoc lidem, kteří by potřebovali pomoc s nákupy či dovézt potřebné věci,

odůvodnění žádosti: v
roce 2021 bychom rádi uspořádali Den otevřených dveří. Cílem nebude pouze získat novó členy, ale
především se představit veřejnosti, Dalšíaktivitou, kterou bychom rádi pořádali je tradičníRozloučení
s prázdninami. Ta je určena zqména pro děti a mládež. Cílem je především představit činnosti a aktivity
hasičů,přilákat zqem mladé generace a získat kladný a zodpovědný postoj k ochraně občanůa
prostředí, ve kterém žijeme. Rádi bychom také dokoupili potřebné ochranné pomůcky pro nové
dobrovolníky, kteří nás budou reprezeniovat na hasičských soutěží( když to pandemická situace dovolí).

Ve spolupráci s ostatními spolky Petrohradu se budeme podílet na organizaci Spolkového plesu a
Rozsvícenívánočního stromečku
plán činnosti:
Pro letošní rok nebudeme podrobný plán uvádět, jelikož nevíme, kdy dojde k rozvolnění a povolení akcí.
V pruním čtvftletívšak chceme zajistit nákup potřebných ochranných pomůcek a oděvů pro nové členy,
Charakteristika cílovéskupiny ( např. celoročníčinnost určena pro xxx účastníkůz toho xxx mládeže do
1B let xxx seniorů atd,):

Celoročníčinnost určena nro všechnv věkové kategorie, Předpokládaná účast:
Den otevřených dveří

Dětia mládež: 40
Dospělých: 50
Senioři: 20

Rozloučení s prázdninami:
Dětia mládež: 70
Dospělých: 30
Senioři: 10

Zakoupení odtlvů pro nové členy ; 6

Počet osob podílejícíchse na rcalizaci projektrr (činnosti): 37

Požadovaná částka: 25" 000 Kč
Oelkové náklady na činnosti; 3§. 000 Kč

odpovědná za realizaci projektu

Martin zelenka

(č i nnosrti)

Kontakt na odpov

osobu

Mob,:
e-mail:

Část C: Dop!ňujíe íúdajel,

PÍsemný souhlas žadatele s užitímosobnícfir údajůve smysflu zákona č, 1CI,í/2000
§b. o oe hraně rosobníe h údajťl a o zrněně něktenýeřr zákonů, v platnérn znění
Souhlasím s užitímosobních údajůve smyslu zákona č,10112000 Sb. o ochraně osobních údajůa o změně
něktených zákonŮ, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí tJotačního
příspěvku a při plněnípovinnostíz ní plynoucích.

v petrohradě

Dne 14,1,2021.

'.

\,
1

Čestnéprohlášení'
ProhlaŠuji, Že nemánr dluh vŮČi 0bci Petrohrad a zachyceny daňovó nedoplatky,
nentám splalný nedoplatek na
Pojistném a na Penále na veřejné zdravotn ípojištěn í ani na pojistnénra na penále na sociálnízabezpečelnía

příspěvku na státn í pol itiku zaměstnanosíi,

v petrohradó

Závěrečnéprohlášení
Prohlašuji, že jsem osoba odpovědná za projekt a že všechny informace uvedené v této žádosti jsou
pravdivé a jsem si vědom/a právních důsledkůnepravdivého čestnéhoprohlášení, a to na možnost
postihu dle zákona č.25012016 Sb,, o odpovědnosti za přestupky a řízení,pokud by se vzhledem
k okolnostem nejednalo o trestný čin.

v petrohradě

Část O: Povinné přílohy k žádosti
a) Kopie registrace právní subjektiviiy žadatele ( u právnických osob výpis ze spolkového rejstříku.

Fyzickáosoba se před podpisem smlouvy žádosti o dotačnípříspěvek prokáže platným občanským
průkazem,
b) Souhlas se zveřejněním žádosti na internetových stránkách Obce Petrohrad.

c) Plná moc osoby zastupujícíhožadatele ( pokud bude potřebná k podpisu smlouvy)
d) Podrobný předběžný rozpočet prolektu /činnosti

Den vyhotovenížádosti

:

Dne 14,1.2021

Jméno a příjmení

:

Martin Zelenka

Tento Vlipis z Veřeiných reistříkŮ elektřonicky podepsal "MĚsTsKÝ soUD V PRAZE" dne t9.1.2021V 2oi22i]l3. EPVid:+olNFw6tcz+x/€uAwerpg

Výpis

zápisu:
vzniku:
Spisová značka:
Datum
Datum
Název:

Sídlo;

ldentifikační číslo:
Právní forma:
účel:

Název nejvyššího

orgánu:

ze spolkového rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 36156
1_.

ledna 2014

13. června ].996

L 36156 vedená u Městského soudu v Praze
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičŮ petrohrad
č.p, 146, 439 85 Petrohrad
65]_ 0B 043

Pobočný spolek
Cílem činnosti SH ČMS je. a)spolupŮsobit přivytváření podmínek k účinné
ochraně života azdraví občanůa majetku před požáry a při poskytovánípomoci
při Živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečíživot,zdraví
nebo majetek (dále jen mimořádné události) b)wtvářet podmínky pro činnost s
dětmi a mládeží,podporovat zdravy rozvojjejich osobnosti, zejména pak jejich
psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a íyzických schopností, vést
mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a
celému lidskému společenstvíjakoi k dodržování preventivně výchovných zásad
v oblasti poŽární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí
c)podporovat všeobecnou sportovníčinnost svých členůs ohledem na zdravý
rozvojjejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování
íyzickékondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životníhostylu,
sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost
d)organizovat a pod porovat uýkon dobrovo ln ictví.
valná hromada

starosta:
starosta:
MART|N ZELENKA, dat. nar. 2. prosince 1970
č.p. 1_04, 439 85 Petrohrad
Den vzniku funkce: 25. ledna 2020
Den vzniku členství: 25. ledna 2020

Počet členů:
I
ZpŮsob je<lnání: Starosta jedná jménem sboru, a ió v Šoutadus rozhodnutím valné hromady a
výboru sboru.

zakladatel:

SdruženíhasičŮČech, Moravy a Slezska, lČ, 004 4273g
Římská 21,35t45, Vinohrady, 120 00 Praha

Udaje platné ke dni:

]_9,

ledna 2O2L03.36

LlI

Rozpočet činnosti spolku SH ČruS- Sbor dobrovolrrý
Poznámku

NúkluQl na pořízen.íteškerélto tnuíeridlu a cen nu ukc
Pořízení obIečenípro nové členy
Pro členy spolku

Člensképříspěvky

Vlusíní.fingncování

Doíuce ou petroltrud
V černčicích1I.t.202l

ffi,

starosta: Martin zelenka

SH čMS
Petrohrad 146
439 85 Petrohrad

obec petrohrad

Petroh raď 146
439 85 Petrohrad
Věc: Souhlas se zveřejněním na internetu.
Polročný spolek SI{ ČMS Petrohratl souhlasí se zveřejněním žádostío dotace z rozpočtu
obce Petrohrad na rok202l na internetových stránkách Obce Petrohrad.

V

Petrohradědne

11,

1.2021

Starosta

-

