0bec petrohrad
Petrohrad č,p.1 46,439 85 Petrohrad

z roz"oČtu Obce Petrohrud 2021
prevenci negativního vlivu
putologických jevů u dětí u mlúcležev menších obcích
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čí:;totičtll : 3583076309/0800

'rnau,,*, Českúspořitelnu Podbořuny

U prdvnické osoby:

a) typ organizace (např. spolek, nadace, příspěvkovó organizace atd.):spolek
soudu
b) registrace próvní subjehi.vity žadatele: L9204 vedenú u Krajského
je poskytovúní
c)charakteristi.ka hlavní činnosti žadatele: Účelem spolku
především
rydělúvucích, porudenských, konzultučních u volnočusových uktivit
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účelu.o orlii1,odnětlí žúdosíio tlotučnípříspá,ele
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pátek odpolednc - n.erlěle, 2x přespriní)
(Iktlnčeni prrljektu: červen 2()2 ]
Zahtijení profelrítt : čerl,en 202 l
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í'clld'tttc,strlolu na snl,t'ak,.le na,ši í.rctd.ičníakcí.,Iiž7_1o někrllikaíév.y.lížclítnt:,scl.ěltlti
do nec{,alekého Chvr4kov,s,lcého mlýna, kcJ,e s úča,llnílcy,yl,rávírue víkenrl. LIlallnínl

cílcm.je pro nds přad.evš'íttl 1,o, že místníd.ět:i bud,ou vymaněny ze stereolypu,
klcrý každorlenně zažívalívesvém byd.li,{t,i, kde chybí trlro:;1,or kvyžit,í,() t,cl llíc
f ,s,ou míslníděti a mldde;Z ohroženy negat,ivním vlivetn piisobení pat,ologických
f evů, lctcré negut,illně ovlivňulí zrlravi vlillc1.1 a o,\obno,st,ní rtlzvclj ,1cd.ince. I/ rcimci
raalizace prof ektu bucl.ott. dět:i zí,skcivctt. základy ,skaul,inklL, lsucl.ott řešit. ekrllogic:ké
a envirclnmc.nt,(Ílní otČtzky, sptlrlovat, utužollal, přatelské a vr,\,l,evnick.é vzt,ahjl,
vé,s,ígenerar:ní d.ialr)g, aktivizovaí prcl)entivní aktivily. ťclll.yí.bu,rl,e oílrlhacen o
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vLiv ,stlciál.ních sítí,krlmunikace s cizí rlsrlbrlu.
přichózí
přecl,evším kvůti aktuální tli,ytančnívýttce, kclc léněř v,šachny d.ěti
kužtlrldenně cl.rl sl,yklt,y métlii, krl.e sa mohou s1čtt. obělí. Získané./'inanční
rJět,i za
prrlstřctlk,y bychrlm rdd.i využili ktomlt, aby byl v.ýjczd. dosl.upný i pro
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Čtst C: Doplňujíc,íúdaje.

písemný soulrlus žrulatele s užií{mosobníclt úctajŮ ve SnnYSl.u zálcona Č.
l0l/2000 Stl. o oclrraně osobtlíclt úclajŮ a o změraě některých zúkonŮ, v
pl,utném znění
Sot.thla,gitlt,s

Úcla,lúcttl
ttžiíinlrl,s,olltlícll irlclf iitle;;rnv,;ltt zcllcclna č.tOt/2000,\b. o ochrctnČ o,Yobních
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Čestnéprohl.úšení
zctchllccn1l clctňové nacloPlaÍlcv, ncnlám ";Pluínli
pcllt,š'lětlÍGni nq Pcliisínént a nct 1lcncil,c tlct
nccltl.l1ctlelcnct pclji,sínót11 c1 nd ptlnálc nct t,eřt:,lnó zclrctvolni
,vociťtl.ni zctbazptlčct,tí ct 1lří,s,pěvlttt. tlct s,láítli pol.iíileu, i:tttttě,sítlllto,s,íi,
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|" ("tlt,ttčit:íc:lttlnc l l. l.).02 l

VIíEV r.s.

Černčice42,43g l]5 Petrohrad
lČ : 032 23 3o2

PhDr, Eva lJčíková tel. 721 853 99Z

Zúvbečnéprohlúšení
l)lllhlu,štlf i, ža,fsam o,xlbu txllxll,ědná zu pn|ekt

ct

že v,šechtt1l inftlrntuce uvaclené v léto žciclosti

možnrlsí prl,síiht dle zcikonu č. 250i20l6 Sb,, o rxlptn,ětlntl,st.i zcl přeslupk.y cl řizatti, pokucl
sa yzhledcnt k okolrul,ytent ne.fednttlo o íre,s,ln.ý čitt.
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VEEV, z,s.
Čcrnčlcc42,43g 85 Petrohrad

lČ : o32 23 3o2
PhDr. Eva Učíková t.l. 721 853
992
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Eva uu*o,o

Mistopředseda Zcleněk

Část n: Povinné přílohy k žúttosti
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u) Kqlia rcgi,sl.ruce prcivttí .wbjcktivit1l žculcltele ( u prťnuických o,stlb vý7li,s ze ,spolkovéful
rej,s,třiku. li),zickci tl,ylbctsc přatl ptxlpi,yenl ,ymltntvy žctdo,sli o ůllctčni7lří,;pěvek pnlkáže
p ltt t n)) m o bčo ns ký nt p r ii k.azc m.

b) Souhlu,s ,;e n,cř,einčnímžá<Jo,;li tttt jní.enrc161,1)ch ,sn,ctnkách Obce l)atrtlhrutl.

c) Plná moc osoby

zct:;tttptt

jicího žaduíala(pokutl bude poí.řcbnci k podpi,su

,smltruv1l)
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,Jméno a přijmení žudalele :
Přad,yacltt I)hJ)r. livct IIčikovťl

Mi,llopřacl.sccla Zdeněk I lčik

/
VEEV, z.s.

Černčlce_42, 439 85 Petrohrad
lC : 032 23 302

PhDr. Eva Učíková tcl.

72l 853 992

/

Rozpočet jednorázová ukce - pojďme spolu na
Put'úk 202I
Núkludy - výduie

částka rč Poznúmka

Ndklady

48 500,-

- celkem

Muteridl

5

000,-

|emperové barvy,štětce,pastelky Jixy,n

ů žky,čtvrtky,krepový

oapír,k onceldřský papír,ba revný papír,Iepidla,lékdrn ička,

úva6ový materiá l,míče,bulónhy,v

en

Odměny

3

000,-

diplomy rdrob

Cestné - dopravné

3

000,-

ďopravné (vlah + autobus) a cestné

Služby

37 500,-

-

n

é ceny 4a soutěie,atd.

ubytovdní + straýa (oběd,svačina,večeře,sníduněa svačina)

moderovaný program divadla VE
-

kovní h ry,reflexn í.vestv

tří

preventivní progrum

Výnosy - příjmy
Výnosy

- celkem

Vlastní Jinuncovúní
* sponzorské

48 500,12 000,-

darv

Iiné dotace
požadovanúdotuce

oú petrohracl
Příspěvek účastníků

3

500,-

25 000,-

8

000,-

/ai

(\crnčice l I.1.202t

Předseda _ Eva I]číkovtí
VEEV r.s.

černčlce42,43g 85 Petrohrad

lČ : o32 23 3o2
PhDr. Eva Učíková te|.721 853 992

Místopředseda - Zdeněk

Učík

/t

VEEVz.s.
Černčice42
439 85 Petrohrad

obec petrohrad
Petroh rad l 46
439 85 Petrohrad
Věc:Souhlas se zveřejněním na internetu.
na
Spolek VEEVz.s. souhlasí se zveřejněním žádostí o dotace z rozpoČtu obce Petrohrad
rok2O2t na internetových stránkách Obce Petrohrad.

V

Černčicichdne11,

1.2021
Předseda- PhDr.Eva Učiková

cu.nri.uJ|iYóiť;.*."n,,6 Místopřeclseda
---'"--I------
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Tento Vtýpis z Veřeiných reistříkŮ elektíonicky podepsal "KRAJSKÝ
EPVid :Kzy5u8dkMD+zN+ gUio6uW

soUD V Úsrí nno LABEM" dne 1o.1.2o21 v !4ig2i57,

Výpis
ze spolkového rejstříku, Vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl L, vložka 9204

Datum vzniku a záplsu: L4. srpnaZo1,A
Spisová značka:
L92O4 vedená u Krajského soudu v Ústínad Labem
Název:
VEEV, z,s,
Sídlol
černčice42,439 85 Petrohrad
ldentifikační číslo: O32 23 3O2
Právní forma:
Spolek
Účel:
Učelem spolku je poskytován í vzdělávacích, poradenských a konzu ltačn ích
činnostía volnočasových aktivit pro děti a mládež zbéžnýchrodin, z dětských
domovů a ústavů,ze sociálně slabých rodin a vyloučených lokalit. Tyto činnosti
poskytuje spolek státním i nestátním organizacím, rodičŮm a pěstounŮm
takových dětí. Hlavním účelemspolku je také poskytování vzdělávacích,
poradenských akol1u!!q!n!c|t čllnostípro širokou y9Ťe1losl a soukrome firmy
Název nejvyššího
Valná hromada

orgánu:

Statutární orgán:
Předseda výkonného
v,ýboru:

PhDr. EVA uČÍrovÁ,dat. nar. 12. listopadu 1981
č.p. 150, 439 85 Petrohrad
Den vzniku funkce: 11-. srpna 2019
Den vzniku členství:11, srpna 2019

Místopředseda
uýkonného uýboru:

ZDENĚK UČÍK,dat. nar. 20. |edna ].955
Černčice42,43g 85 Petrohrad
Den vzniku funkce: 11. srpna 2019
Den vzniku členství:11, srpna 2019

Čten výkonného
výboru:
|VANA HEČKOVA, dat, nar. 22. července 1_982
č.p, 1_B2, 439 85 Petrohrad
Den vzniku členství:11. srpna 2019

Počet členů:
3
Způsob jednání: Předseda spolku zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o
běžných záležitostech spolku. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu
spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden dalšíčlen výkonného rnýboru,

Udaje platné ke dni:
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