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Zádort o - y: 'u- -- l dotačníhov:s- vtl- z roz-r"" Obce Petrohrad 202I
('lčal doíuce

Podpora činnosti spolku VEEV, Ls. v roce 202l
ČústA: Údaie o žadateli
Žadatel
právnická osoba:
Nazev žadatele::

VEEV,

z.s.

sídlo žadatele:
)bec:Petrohrad
'Jást obce (PSČ):Petrohrad, 439 85
I IIice:
Černčice
č.p.:42
'I'el/mob.

721 853 992

| - m ai l : u c i k ov a ev a@s e zn am. c z

uww:lreev,webnode.cz

čo:osz 23 302
DIČ:
C,íslo ťlčtu: 3583076309/0S00

Vedené u: Ceská spořitelna Podbořany

Dru h prúv ní subj ektivity
U právni,cké osoby:
a) typ organizace (např. spolek,nadace, příspěvková organizace atd.):spolek
b) registrace próvní subjektivity žadatele:Spolllový rejstřík L9204 vedenó u
Krajského soudu v Úsíí nad Lubem
:) charakteristika hlavní činnosti žadatele:Účelem spotku je poskytovúní
volnoČasových aktivit především pro děti a mládež,vzděldvací,poradenská u
bonzultačníčinnost pro rodiny.
(l

Právnické osolly lmérto ct ptYíjruení o,soby zctsíltpujíci prátlnickcn, niriIrr,(rtrrt ,ta,r,i
u clokktcl o l.ont1.o t4lt,állnění. (5)pi,s z rlbcho<Jního re.j,sílYíku,zťtpi,s z l,alné hnmad1l)
'méno a příjm ení: PhDr. EvaUčíkovtí
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st ručn ú c h ur ukt eristi ka žudatele :
Sprllck VliLV, z.,s..je před.ev,šíru zaměřen na práci s cl,ětmi a ntlád,cží, Pořódti. trlrrl
ně pravidelné přímě:;l,,ské tóbory, zálmrné úl,vary, kult.urní akce, sout.ěže,
d.obrrryolnické akt.ivity po,silulícípozit,ivní vztah ke ,svému byd,lišli. ])ála :;e
zaněřujemc na prdci s rodinami. Nabízímejim aktivní využitívolného ča:;u,. V
napo,slední řarJě pořddáme kulturní, společen,ské a sport,ovní akt,ivit,y prrl ,{irofulu
veřefno,sl..,le pro nÓ,s velmi rJůležité,aby sa na,šc obac clost.ala cl,rl porl.věc|.omí
vcře.lnosli.

OdŮVodnění ŽddOSti:Jsme spolek, který

zabývá dětmi a mlád.eží v
naŠÍobci Pet.rohrad . Zaměřujeme sa předev,šíttt na plnohrltl,notné trávení
vrllnéhcl času.jak pro.jednrl|.\ivce, rodiny s clětmi či rlbčany. V minulétn rtlc,a.jsme
měli naplónované akce, bohužel i náš spolek zasdhla pand.emie a spottstu aktivit
f ,sme byli nucani zrušit. Přasícl,j:;me u mnrlhých z nich našli varianl.u,.lak rocl,iny
zapojil clo ukt:ivit. (lspořádali.j,smc například on line ]loclinnou ol.ynpidlllt,
l)rakiddu, Vclikonočnítvrlřaní, l'odzintní l,vrlření. Dále lsme vyhtá,siti
,/blogra/ick,é srrutěže: ,Jak trávíme ča,s v karanténě, Valikonoce, [)od,zimní
karant,éna. V prúběhu celého roku,jsme vyrl,ávali ča,sopis Za plolen či nabízeli
zd.lmrlvé Ú,t,vary ( rh března 2()20),()clý rok laké prrlbíhala celoroční./iltogru/ickó
,ttlul.ěŽ, kt,erci bude vyhrlcl,nocena v průběhu leclnu 202l.,J,stne velnti rddi, žal,smc
mohli zcela uskutečnit let,ní příměst,ské táhrlry. V roca 20201sme nabírJ,ti rocJičiint
se pri,márn.ě
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: dd.val. rocl.indn vhodný mocícl,.lak a./bktivně využívatsvůj vrllný čas se svými
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( poclzi.tnní, jarní, velilconrlční), vedení
zdlmových Útvar"ti ( sporí,ovníkroužek:, výlvarný a rttkcltlěln.ý kroužek, anglický
krrluŽek, kcran,iclc,ý kroužclc),celortlční
/btogrcýick.ou,youtěž, vytl,dvd.ní časrltrli,stt
[/

Za plrlí,etn a,sclmozře,jmě celoročnípt,lřáctdní akcí prcl cl,ěti, rrlcliny s rl.ětn,i a
ve řef no,rt ( l)rakiácl.a, Pclhddkovti ,gt.ra,šid.elný le,s, Itybri.řské
zd.vcld.y, Lampionový
l';ot,balový
t,urnaf , Vánrlční1.1loření pro babičk1l, pr<:ventivní progr1m pr()
PrŮvod,
seniory a mlčlde.ž,L)en rrlrliny )
I/c s?oluprťtci s' ostatnítni spolky byc|.1om

rdtli opět, ttspořád.ati ,tpolkový ples či
roz,svíceníst.ronleČlcu, Chcetne laké ntlvázal. spoltlpráci ,s clstatnimi s1lolky či

organizacem

i.

Petlně věř'Íme, Ž<: ,s'e calorepublikovci ,ril,uace zlep,ší,u my bu,tJ,eme tttoci v,šechn.y
akca u,sk.utečnit.

Ptár, akr*
Vzliledern k sottčasnésituaei, nebtrderrne trvádět podrobrrý přelrled akcí,
CharakteriStikgcílovéskupinv ( např, celoročtlíčinnrlst určena pro xxx
,;č"r'ríků, r,t", xxx mlčtlležerJ.o lB tet xxx s,eniorů atc|,.);
CeloroČníČinnost urČenu pro tlěti a mládež ďo 26 let, občany, širokott veřejnost
- PoČet nelze odhudnout, na lmidou ukci je to individuúlní cca 900 účastníků.
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ČAst C: Doplňujícíúduje.
Písemný souhlas žadatele s užitímosobních údajůve smllslu zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údujůa o změně některých zúkonů,v
plutném znění
Souhlasím sužitímosobní.ch úd.aJůve smyslu zdkona č.l0l/2000 Sb. o ochraně
osobnÍ,ch ÚdajŮ a o změně některých zákonů, uvedených v této žádosti,, jejích
Povinných přílohóch, ve smlouvě o poslcytnutí dotačníhopříspěvku a při plnění
povin.ností z ní plynoucích.
I/
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l'hl)r.liva (lčíktna

Místopřed,,sed,a ;Zd.aněk UČÍk

Čestnéprohldšení

l'rrlhla,Šuji, že nemd.m ríluh vúči()bci Pet,rohrarl a zachyccny d.aňové ned,oplurky,
ncmám ,sPlatný necloplat.ek na pojisíném a na pendle na veře.jné zrl.ravclt,ní
Prryi,Šl.ěníani na
sl,ál.n
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Prljistném a na pendle na :itlciální zabezpečenía pří,spěvku na

z(l mě,sl n (ln o,sí,i.
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Zdvěrečnéprohldšení
l'rohla,Šuli,Že.fsem clsoba ocl.pověd,nd. za prolekt a že v,šcchny infilrmace uvatJ.ané
v léí.oŽÓdo,yti ,j,sou pravdivé a jse m si věrJ,ont/a prri.vních rJ,i)l,gletl.kú nepravr),ivéhrl
Čel;tnéhoprohlá,ienÍ, a 1.o na tnrlžnost.
trlo,s,lihu t1.1e zákona č.250'jOt6 Sb., ()
otl,Pověd,nosli Zcl Pře,st,upky G. řízaní,poku,cl by se vzhlccl,em k tlkolnos1ent
nejcd.nalo o t.rastný čin.
V Cernčicd.ch cí,ne ; l l. t.202
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VEHV, r,.s.
Černčice42, 439 t]5 Petrohrad
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Čast D: Povinné trlřítohy k žtíclosti
a) Kopie regi,st,race prdvní ,sttbjektivit.y žarlalel,e ( u, prdvnických clsob výpis ze
,spolkovéhrl rej,stříky. fi'yzit:kťt cl,gobu se přacl prldlli,serl smlouvy žáclosti o cíoíaČní
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h) Srruhlas se zveře,jněním žad.o,sl.i n,a internetových stránkách Obc:a Peí.rohrad.
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Rozpočet činnosti spolku VEEV,z,* na rok 202l
Ndkladv

- výdaie

Ndkladv - Cellwu
Muteriál,

čústkarč Poznúmka

630 000.200 000,-

Ndktady na pořízení veškerého materidlu na akce
pořúdané spolkem- především na příměstský tdbor,
kroužky,r elaxačnímísto,strašidelný les,atď

Věcné dary

- odměny

50 000,-

Odměny pro účastník]lna akcích pořddaných
spolkem (diplomy, pohdry, medaile, dárkové bo!Ělt

l4l!

,lary v sou těžích,atd.)

Služby

205 000,-

Veškeré služby spojené s provozem spolku - především
služby pro příměstské túbory ( obědy,dopraýo no výlety,
v

st up n

é n a v ý l et ech rmo der ov an é ak ce, v y dtiv

dní čas opis u,

atď)

Osobní núkludy

l40

000,-

)dměn.y - především příměstské tdbory, zájmoué útvary

Ostutní náklady

20

000,-

Režiinímateridl pro celoročníčinnost spolku

Cestné

15 000,-

Výnosv

=

celoročnícestovní ndhradv

Břiirny

výaosy,eelkem

630 000.-

Vlustní íinancování
a činnost*dary

2I0 000--

ostutní dotace
Člensképříspětky
Dotace oú petrohrucl

316 400,-

oříspěvky

n

3

600,-

100 000,-

V Černčicích11.1.2021

I]číkorn@
Místopřeclseila - Zdeněk' *
Piřeďseda- PhDr Eva

;:::i{řj;,,ffi,,"J::,

r*

VEEVz.s.
Černčice42
439 85 Petrohrad

obec petrohrad
Petrohrad l46
439 85 Petrohrad
Věc:Souhlas se zveřejněním na internetu.
Spolek VEEVoz.s. souhlasí se zveřejněním žádostí o dotace z rozpoČtu obce Petrohrad na
rok 2021 na internetových stránkách Obce Petrohrad.

V

Černčicichdne11.'1,2021
Předseda

č^.^,. V6EV, z,s.

-

PhDr.Eva Učiková

Zá:)

Místopředseda - Zdeněk Učik

.^;;;ďiťij:r;;,;;
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Tento \^ýpis z veřeiných íeistříkůelektíonicky podepsal "KRAJSKÝ
EPVid :Kzysu8dkMD+zN+gUio6uW

soUD V Úsrí runo LABEM" dne 10,1.2021

V 14:32:57.

Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl L, vložka9204

Datum vzniku a zápisu: 1"4. srpna2OL4
Lgz}4vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Spisová značka:
VEEV, z.s.
Název:
Černčice42,439 85 Petrohrad
Sídlo:
o32 23 3o2
!dentifikačníčíslo:
právní forma:
Spolek
účel:
Účelem spolku je poskytování vzdělávacích, poradenských a konzultačních
činnostía volnočasorných aktivit pro děti a mládež z běžných rodin, z dětských
domovů a ústavů,ze sociálně slabých rodin a vyloučených lokalit, Tyto činnosti
poskytuje spolek státním i nestátním organizacím, rodičŮm a pěstounŮm
takowch dětí. Hlavním účelemspolku je také poskytování vzdělávacich,
a soukromé fi
a konzultačníchčinnostípro širokou

Název nejvyššího
valná hromada
orgánu:
Statutární orgán:
Předseda výkonného
qýboru:
phDr, EVA uČÍrovÁ,dat. nar, 12. listopadu 198]č.p. 150, 439 85 Petrohrad
Den vzniku funkce. 11. srpna 2019
Den vzniku členství:].1-. srpna 2019

MÍstopředseda
qýkonného tlýboru:

ZDENĚK UČíK,dat. nar. 20, ledna
černčice42,439 85 Petrohrad

1-955

Den vzniku funkce: 1-1. srpna 2019
Den vzniku členství: 11. srpna 2019

člen v,ýkonného
v,ýboru:

počet členů:
Způsob jednání:

Údaje platné ke dni:

]_O,

|VANA HEČKoVÁ, dat. nar. 22. července 1982
ó,p, LB2,439 85 Petrohrad
Den vzniku členství: 1-1-. srpna 2019
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 qýkonného výboru.

ledna 2021 03:36
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