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Projednáno s: Ing. Strnadová / ODSH 2.5.2018 nW 
Právní kontrola: Mgr. Motlová / ODSH 2.5.2018 ÁÍJ 
Předkládá: Ing. Strnadová / ODSH 2.5.2018 ) ' , 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. Strnadová / ODSH 2.5.2018 
7 lu})' 

Zo&pWtŮá: Příkazce operace: Ing. Strnadová / ODSH 2.5.2018 t I Zo&pWtŮá: 
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Poznámka: 
Subjekt (IČO: 70885184), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 10.04.2018 15:33:30): 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - likvidace následků dopravních nehod na pozemních komunikacích Kraje 
Vysočina. 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 200000, Datum Od:, Datum do: , Perioda: , ODPA: 002212, ORJ: 0000001000, ORG: POL: 5169 
UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP018FMAG 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona 5. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005000/6800 

a 
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
se sídlem: Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava 
IČO: 70885184 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno 

číslo účtu: 19-15032881/0710 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí dotace krajem příjemci na likvidaci následků dopravních 
nehod na pozemních komunikacích Kraje Vysočina, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-tí kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, atd.) na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy. 

feli 
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ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíc korun 
českých). 

2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů po podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou stran. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2018 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve 1.1. 2018. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady na akci ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, 
f) náhrady škod a manka, 
g) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k sítí, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, ), 
h) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce 
i) náklady na právní spory, 
j) náklady na publicitu, 

5) Uznatelné náklady akce jsou výdaje na likvidaci následků dopravních nehod na 
pozemních komunikacích Kraje Vysočina, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
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dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci pří dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 115209", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady, 

f) doručit Kraji do 15.1. 2019 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- základní informace o Příjemci včetně bankovního spojení, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů prokazujících výši celkových nákladů 

akce a jejich úhradě, 
- kopie záznamů prokazujících zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např výpisy z účetních knih, apod. ... 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

ČI. 9 
Kontrola 
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1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

ČI. 11 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

ČI. 12 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Hana Strnadová tel. 564 602 235, email: 
strnadova. h@kr-vysocinafcz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 12 odst. 3, této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést příjemce jednostranně stím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 12 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí náhrad za likvidaci 
následků dopravních nehod na pozemních komunikacích Kraje Vysočina ze dne 
4.4.2018. 
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7) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy. 

8) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

9) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 24. 4. 2018 
usnesením č. 0717/13/2018/RK. 

4. 05. 2018 < 05. 2018 
\/ lihla\/ě> rlnp 

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman 

V Jihlavě dne 

Kraj Vysočina 

plk. Mgr. Jiří Němec 
krajský ředitel 
ČR - Hasičský záchranný sbor Kraje 
Vysočina 

Hasičský záchranný sbor 
Kraje vysočina 

Ke Skalce 32 
58604 Jihlava 

34 
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Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
krajské ředitelství 

Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava 

HZSJX005JK1T 
prvotní identifikátor 

ADRESAT: 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Radní pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 
Ing. Jan Hyliš 
Žižkova 1882/57 
586 01 Jihlava 

Č.j.: HSJI-1653- 1/POD,VYP-2018 

VYŘIZUJE: pile. Mgr. Jiří Němec 
TEL: 950270197 / FAX: 950270108 
E-MAIL: j iri ,nemec@hasici-vy socina. cz 

JIHLAVA: 4.4.2018 

uos lc  
c  n  e ;  

KRAJ VYSOČINA 

počet 
* 2018 

í  mi l l toU 

1 
Počet příloh 

istů: 1 

Žádost o poskytnutí náhrad za likvidaci následků dopravních nehod na pozemních komunikacích 
Kraje Vysočina 

V souvislosti se zásahy jednotek HZS Kraje Vysočina na pozemních komunikacích, které 
jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočina (dále jen „KSÚSV"), příspěvkové 
organizace a realizací § 44 zákona 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 
republiky, dochází ve stále větší míře k neproplácení vzniklých nároků od pojišťoven, u kterých 
je veden původce vzniklé škody. Toto neproplácení vzniklých nároků, za prokazatelně 
provedenou práci, je zdůvodněno pouze nehodou jednoho vozidla (viníka) a dopravní nehody 
bez vzniklé škody třetí osobě. Při těchto dopravních nehodách je jednotkami požární ochrany 
prováděna likvidace úniků ropných produktů a uvádění komunikace do sjízdného stavu, bez 
nutnosti povolávání na místo události správce komunikace (KSÚSV). 
Dle dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích ve správě KSÚSV bylo v roce 2017 
evidováno 650 takových událostí. V souvislosti s řešením tohoto stavu si Vás tímto, jako 
vlastníka silnic II. a III. třídy a zřizovatele KSUSV, dovoluji požádat o poskytnutí dotace pro rok 
2018 pro řešení nákupu a likvidace použitých sorbentů a to v množství cca 10 kg/zásah při ceně 
cca 30 Kč/kg (nákup a likvidace sorbentů), tedy v částce 200 000 Kč. 

7^\ 

plk. Mgr. Jiří Němec 
krajský ředitel 

(podepsáno elektronicky) 

IČO: 70885184 
Internet: www.hasici-vysocina.cz 

ID DS: ntdaa7v WGS84 (GPS): 15°34'47.7"E 
49°23'35.7"N 



Příloha č. 1 

k ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU HZS KRAJE VYSOČINA 

č.j. HSJI-1653-1/POD,VYP-2018 

Základní informace o žadateli 

Organizační složka státu 
(žadatel) 

ČR - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 

Sídlo 
(adresa) 

Ke Skalce 4960/32 
586 04 Jihlava 

IČO 70885184 

Statutární zástupce žadatele 
(titul, jméno, příjmení, funkce) 

plk. Mgr. Jiří Němec, krajský ředitel 

Bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Brno 

Číslo účtu 19-15032881/0710 

Kontaktní osoba (jméno, příjmení, 
telefon a e-mail) 

Ing. Ludmila Heřmánková, tel. 950270175, 
ludmila.hermankova@hasici-vysocina.cz 

Informace o projektu 

Název projektu 

Náklady spojené s likvidací následků dopravních 
nehod na komunikacích Kraje Vysočina a 
neproplacené HZS Kraje Vysočina pojišťovnami za 
rok 2017 a 2018 

1. Časový harmonogram 
projektu 
(začátek - ukončení) 

Rok 2018 s vyúčtováním do 15. 1. 2019 vč. vratký 
případně nespotřebované části příspěvku 

2. Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít 

Sorbenty a prostředky pro sběr produktů souvisejících 
se zásahem jednotek HZS Kraje Vysočina při 
dopravních nehodách a současně neproplácených ze 
strany zákonného pojištění viníka 

3. Odůvodnění žádosti HZS Kraje Vysočina se zvyšuje neproplácení nároků od 
pojišťoven v souvislosti se zásahy na komunikacích 
Kraje Vysočina, kde obvykle je např. neznámý viník (př. 
olejová stopa na komunikaci atd.), dopravní nehoda 
jednoho vozidla bez škody třetí osobě atd. 

4. Požadovaná částka 200 000,- Kč 
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5. Seznam dokladů (uveďte 1)Výpis z registru ekonomických subjektů /k bodu 6a/ 
seznam všech dokladů, které 2) Rozhodnutí o ustanovení krajského ředitele /kbodu 6a/ 
k žádosti přikládáte). 3) prohlášení k žádosti o poskytnutí příspěvku na požární 

ochranu na rok 2018 /k bodům 6b) a 6c) 

6. Je-li žadatel právnickou osobou, předloží identifikaci: 
a) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení -

viz přiložené doklady, 
b) osob, s podílem v této právnické osobě (jedná se například o seznam členů spolku, 

seznam akcionářů, seznam členů družstva, seznam členů svazku obcí atd.) - viz. 
prohlášení 

c) osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu (jedná se o seznam právnických 
osob, v kterých má žadatel podíl, je členem apod.) - viz.prohlášení 

d) Uvedené náležitosti dle bodu b) a c) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou 
oprávněnou jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodů b) a c) pro žadatele 
irelevantní, uvede žadatel rovněž tuto skutečnosti. 

V Jihlavě dne: 4. dubna 2018 

plk. Mgr. Jiří Němec, krajský ředitel 

Hasl&tký záchranný sbor 
Kraje Vysočina 

Ke Skalce 32 
36 04 Jihlava 



V Jihlav# dm 26,08,2011 
C. j: 1/2011-7114^ 

Naše značka: 284/201 1-
stav ks dni: 28.08.2011 

Identifikace ekonomického subjektu: 

identifikační číslo (!ŮO): 70885184 
Obchodní jmém: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
Jméno fyzkkě osoby: 
Mtm& gfdla / m!$ta podnikání: Ke Skalca 32 

Jihlava 
S8604 Jihíava 

Okres: CZ0632 - Jihlava 

Ghec $ rogllřensy pfeohrsetó": 8105 Jihlava 
Qhts § pověřsným obecním úřadem: 61051 Jihlava 

Základní charakteristik'/: 

ravni forms: 325 Organizační složka státu 
Datum vzniku: 01.01.2001 
Stav: 1 Subjekt bez omezení v činnosti 

Datum zámku: 
842500 Činnosti v oblasti protipožární ochrany 

ČSŮ neodpovídá za škodu, která bf. mohla vzniknout v souvislosti s neohláěenfm Emin místa podnikání 
právnickými Si fyzickými osobami OTjiw&mj které pndlliiy IČO nebo prodlením pfi předávání dokladů 
z rejstříkových soudů a živnostenských ůřadň orgánům státní statistiky. 

Vyhotovil: Hana Vencálková 
Čfefo odboru; 7114 
Telefon: S67109Q80 

C":SKý s'Taij rfi ::XÝ CR^D 
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Česká republika - Hasičský záchranný sbor České republiky 

R O Z H O D N U T I  
generálního ředitele HZS ČR 

ve věcech služebního poměru 

Praha 14.12.2017 Číslo: SP-R-312/SP-2017 

Dnem 1.1.2018 

ustanovuji podle § 23 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), 

Jméno, příjmení: Mgr. Jiří Němec 

Osobní evidenční číslo: 794529 
Služební hodnost: vrchní rada 

„Hodnosinl označení: plukovník 

na služební místo ředitel 
Zařazení: HZS Kraje Vysočina 
s místem služebního působiště: Jihlava 

Jmenovanému náleží podle § 8 zákona hodnostní označení plukovník, 

Odůvodnění: 
Ustanovení na služební místo bylo provedeno na základě výsledku výběrového řízeni, ve kterém se 

'jmenovaný umístil jako první v pořadí vhodnosti. Služební místo nebylo možné obsadit postupem 
podle § 20 odst. 1 nebo 2 zákona. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání u generálního ředitele HZS ČR do 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí. Lhůta pro podání odvoláni počíná běžet ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí. 
Podáni odvolání nemá odkladný účinek. 

i >*%• 

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba 
generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR 

vrchní státní rada 

Wi ív- \ 

W ' 0  

Rozhodnutí doručeno: 
Za správnost: Mgr. Romana Delongová 



fHasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
krajské ředitelství 

Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava 

PROHLÁŠENÍ K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU 
NA POŽÁRNÍ OCHRANU NA ROK 2018 

k bodům 6b) a 6c) 

Prohlašuji, že požadavek na : 

• identifikaci osob s podílem v právnické osobě žadatele 

® identifikaci právnických osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu 

je u Hasičského záchranného sboru Ki'aje Vysočina jako organizační složky státu irelevantní. 

plk. Mgr. Jiří Němec 
ředitel HZS Kraje Vysočina 

v Jihlavě dne : 19.1. 2018 

IČO: 70885184 
Internet: \v\vw.hasici-vysocina.cz 

ID DS: ntdaa7v WGS84 (GPS): 15°34'47.7" E 
49°23'35,7"N 


