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KRAJSKY URAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana kraje 

Schváleno: RK Datum: 27.2.2018 Č.usnesení: 0334/07/2018/RK 

Dokument uložen u: oddPKŽU 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Krajská organizace ČSŽ Vysočina 

Smluvní částka: 1) 150000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sociálních věcí 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OSV/Kumpa 27.2.2018 

Projednáno s: / 
/ 

Právní kontrola: OSV/Bína 27.2.2018 ,///< , 
Předkládá: OSV/Sýkora 27.2.2018 X \v/ .  :  

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

J 

OSV/Bína 27.2.2018 A i« 
Zodpovídá^^"^ Příkazce operace: OSV/Sýkora 27.2.2018 \ K X Í U {  /  Zodpovídá^^"^ 

Správce rozpočtu: OE/Kopecká 11 02. 2018 fruits 

Subjekt (IČO: 00425222), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: kumpa, datum ověření: 27.02.2018 14:58:04): 

Smlouva o poskytnutí dotace na podporu aktivit prorodinné politiky v roce 2018 ID 002493.0001. 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 150000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 4339, ORJ: 5100, ORG: POL: 5222 
UZlOJSM-- K 0f7L_ 

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). 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

i* 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

qP I pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

ID 002493.0001 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen "Kraj") 

Krajská organizace ČSŽ Vysočina 
Se sídlem: Havlíčkův Brod, Horní 197 
IČO: 00425222 
zastoupený: Marií Bohuslavovou, předsedkyní 
bankovní spojení: ERA - poštovní spořitelna 
číslo účtu: 255665725/0300 
(dále jen "Příjemce") 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace") na 
podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky realizovaných v roce 2018. Blíže jsou 
specifikovány v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále též „aktivity"). 

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 aktivity provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy, 
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ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci dotaci ve výši 150 000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc 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. 

3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

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 ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování aktivit uvedených 
v ČI. 2 této smlouvy v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, které budou proplaceny 
do 20. ledna roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci aktivit vznikají nejdříve dnem 1.1. 2018. 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací aktivit, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady aktivit ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Uznatelné náklady jsou: 
a) pořízení movitého drobného hmotného dlouhodobého majetku, hmotného majetku, 

ostatního hmotného majetku a nákup materiálu, do maximální výše 40 000 Kč 
sloužícího k aktivitám dle čl. 2 této smlouvy, 

b) nájemné (náklady na pronájem prostor, ve kterých jsou aktivity dle čl. 2 této 
smlouvy realizovány), 

c) náklady na odměny za závislou práci (platy, mzdy, DPČ a DPP) související 
s realizací aktivit dle čl. 2 této smlouvy, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
(včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění), 

d) běžné provozní náklady za telefonní služby, energie, plyn, teplo a za internetové 
připojení, 

e) náklady na nákup ostatních služeb a služeb školení a vzdělávání, cestovné, 
náklady za ubytování, 

f) náklady za konzultační, poradenské a právní služby. 
5) Všechny ostatní náklady jsou neuznatelné. 
6) Vymezení uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 4 této smlouvy vychází z definic 

jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce 
Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat aktivity při 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 aktivity a celkových nákladů na 
aktivity. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
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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 v daňové evidenci sledovány odděleně 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 aktivit (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) 
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002493.0001", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců). 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. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 
31. 12. 2018. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh, 

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

f) vrátit Kraji nepoužitou část dotace a doručit v termínu do 21. ledna 2019, finanční 
vyúčtování použití dotace a závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 

- stručný popis zrealizované aktivity, 
- fotodokumentace zrealizované aktivity včetně realizované publicity, 
- informace o realizované publicitě a její doložení, 
- finanční vyúčtování dotace, 
- kopie účetních dokladů o prokazující čerpání dotace a jejich úhradu, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkovou výši čerpání dotace (faktury, 

výdajové pokladní doklady, apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů aktivit, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

Čl. 9 
Kontrola 

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 aktivit po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
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být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. j) této smlouvy. 

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

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že aktivita byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech aktivit typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně po 
dobu realizace aktivit ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran: 
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
souvisejících s akcí, 
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
v rámci aktivit, 
c) viditelné vyvěšení loga Kraje v místě realizace aktivit 
d) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz ' na internetových stránkách 
souvisejících s realizací aktivit. 

5) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 11 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) 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. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

Čl. 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) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy 
je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit 
Kraji. Změny v realizaci aktivit uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním 
způsobem mění zaměření aktivity, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné .povolit. 
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4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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. 

8) Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 27. 2. 2018 

usnesením č. 0334/07/2018/RK. 

V Jihlavě dne V Jihlavě dne 

í). 

ČESKÝ SVAZ ŽEN, p.s. 
Krajská organizace ČSŽ Vysočina 
Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod 

IČO: 004 25 222 

fa  (Vysočina 

li Jihlava 

Marie Bohuslavová Mgr. Pavel Franěk 
předsedkyně náměstek hejtmana 
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Vážený pan 
Mgr. Pavel Franěk 
1. náměstek hejtmana 
pro oblast sociálních věci a nestátních neziskových organizací 
Kraj' Vysočina 
Žižkova 57 
586 01 JIHLAVA 

V Havlíčkově Brodě dne 31.1.2018 

\/pr • Žádost o dotaci 

a) Název a identifikace žadatele: 
Název: Krajská organizace ČSŽ Vysočina 

pobočný spolek 
Sídlo : Horní u1.197, 580 01 Havlíčkův Brod 
iČ: 004 25 222 

Bankovní spojení: ERA - poštovní spořitelna, číslo účtu : 255665725/0300 

b) Výše požadované dotace ; 
150.000,- Kč - Jedno sto padesát tisíc korun českých . 

c) Účel dotace; 
Účelem dotace je podpora celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky 
realizovaných v roce 2018 krajskou, okresními a základními organizacemi ČSŽ v 
Kraji Vysočina. 

d) Doba dotace: 
Od 1.1.2018-31.12.2018 

e) Odůvodnění žádosti: 

Český svaz žen se na Vysočině dlouhodobě a cíleně věnuje předávání informací 
směřujících k rodině a prorodinné politice. V předchozích letech se díky podpoře Kraje Vysočina 
podařilo k této problematice uskutečnit celou řadu akcí nejen na úrovni kraje, ale i okresů a 
jednotlivých obcí. Výběr aktuálních témat je zároveň podložen í řadou průzkumů a anket mezi našimi 

členkami. 

Naše celoroční činnost i jednotlivé aktivity v řadě bodů korespondují jak se strategickými 

dokumenty kraje, tak i s Programovým prohlášením Rady Kraje Vysočina pro období 2016 — 2020 
Jedná se především o aktivity v oblasti rodinné i seniorské politiky, které zaměřujeme jak na 
poradenství a osvětovou činnost, tak i na jednorázové akce zaměřené na tuto problematiku. Zároveň 
se průběžně zapojujeme do celokrajských projektů a akcí určených ke zvýšení informovanosti široké 

veřejnosti. 



Soustřeďujeme se na celou řadu oblastí - propagaci prorodinných hodnot, popularizaci 

rodičovské role, posilování informovanosti rodičů a nejširší veřejnosti o aktivitách sloužících rozvoji 
rodinného života, podporu aktivního způsobu života pro seniory, diskusní setkání nad problematikou 
rodin odstraňování mezigenerační rivality a budování vzájemné solidárnosti apod. 

Veškerá naše činnost je dobrovolnická. V roce 2018 chceme navázat na získané zkušenosti z 
minulých let a pokračovat nejen v obdobných aktivitách, ale také se věnovat novým aktuálním 

tématům. 

Řada našich zkušeností se v loňském roce promítla do Programové orientace ČSŽ na léta 2018 

2022 a dostala se do podvědomí členské základny ve všech krajích. My chceme přednostně do naší 

činností zařadit tyto tematické okruhy: 

1 Důstojnost a integrita žen a mužů (zejména respektování práv a důstojného postavení 

seniorů ve společnosti). 
2 Sociální postavení žen (zejména služby pro rodiny, koncepce rodinné politiky, zlepšení 

postavení žen v důchodovém věku a ohrožených skupin žen, zlepšení informovanosti) 
3 ženy na trhu práce a ve veřejném životě (poradenské a vzdělávací aktivity pro ohrožené 

skupiny žen na trhu práce - matky samoživitelky, po rodičovské dovolené, ženy v 

předdůchodovém věku). 
4 Ženy a zdraví, zdravotní péče, kvalita potravin (zejména Prevence a zdravý životní styl a 

kvalita potravin, zdraví v seniorském věku, zdravotní péče o nemocného staršího člověka). 
5 Ženy ve venkovském prostoru ( zejména prosazování dostupnosti služeb, dopravní 

obslužnosti, přístupu k zaměstnání). 
6 Ženy j vzdělávání, kultura, tradice, životní prostředí, spolkový život (zejména aktivity 

směřující k udržitelnosti kulturních/řemeslných tradic, vzdělávací aktivity pro ženy, rodiny a 
děti, osvětové aktivity směrem k veřejnosti a médiím, veřejné prezentace). 

Finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů na celoroční aktivity 
organizace, a to především do oblasti zaměřené na slaďování profese a rodiny, poradenství, 
přednášky, zajištění fungování organizace v síti, organizování setkání, výměnu zkušeností, kulaté 
stoly, pracovní setkání na úrovni jednotlivých okresů i kraje, propagaci prorodinných opatření kraje 
(Rodinné pasy, Senior-pasy, aktivit Family Pointů a Senior pointů a dalších souvisejících témat aj.)- V 
případě mimořádných akcí a aktivit bude část finančních prostředků využita i pro základní organizace. 

V letošním roce chceme naše aktivity rozšířit o systematické informování našich členek v obcích 
o sociálních službách. Informace o tom jaké sociální služby existují, jaké jsou možnosti a podmínky 
jejich využití chceme zprostředkovat zejména formou přednášek, besed nebo přímo setkání s 
jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. 

Pro zviditelnění našich aktivit, podpořených dotací kraje, chceme využít nejen regionální 
média, ale i naše webové stránky krajské organizace ČSŽ (www.cszvvsocina.estrankv.cz), facebook 
(www.facsbook.rnm/cszvvsocina) a vnitřní krajský zpravodaj, který rozesíláme minimálně 2x ročně 
do našich základních organizací a v elektronické podobě ho dáváme k dispozici do celé republikové 
sítě ČSŽ a na naše webové stránky. 

http://www.cszvvsocina.estrankv.cz
http://www.facsbook.rnm/cszvvsocina


Na základě uvedených skutečností sí touto cestou dovolujeme požádat o poskytnutí účelové 
dotace na podporu celoročních dobrovolnických aktivit v oblasti prorodinné politiky. Finanční 
prostředky chceme využít na podporu krajské, okresních a také základních organizací, které v Kraji 

Vysočina dobrovolnicky působí v 54 obcích. 

f) Identifikace osob žadatele: v , 
Statutárním orgánem pobočného spolku je predsedkyne Krajské rady žen. 
Předsedkyně KRŽ Kraje Vysočina ; Marie Bohuslavové 

g) Seznam příloh: 
Stanovy ČSŽ 
Výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl I., vložka 

27450 
Potvrzení o zvolení předsedkyně KRZ Marie Bohuslavové 
Předpokládaný rozpočet pro rok 2018 

h) Den vyhotovení a podpis zástupce: 

V Havlíčkově Brodě dne 31.1.2018 

Marie Bohuslavové 

ČESKÝ SVAZ Žm, p.s. 
Krajská organizace ČSŽ Vysočina 
Horní 197,580 01 Havlíčkův Brod 

IČO; 004 25 222 


