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ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem; čižko-a 8,y 58“' 33 Jihlava
IČO: 702% A! 8
zastoupený; MUDr. Jvtoi Pehc jnkairi, hejtmanem
bankovní spojení: řbedoafp 07, s. s. Jihlava
číslo účtu: 20520052 i 1/6600
(dále jen “Kraj”)

OO

Obec Bohuslavice
se sídlem: Bohuslavice, Bohuslavice 17, 58856
zastoupena: Jiří Kovář, starosta
IČO: 00373630
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-12416011/0710
(dále jen „Příjemce”)

Či. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Akceschopnost JPQ obce Bohuslavice", blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen
„projekt").

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 nebo v tomto 
termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci 
nevznikne.
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1)

Závazek Příjemce
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, 
že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržiteinost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,..,) na účet uvedený v záhlaví této
smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 15000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun
českých).

2) Pie. řičely té>ri sifilou j; :,=■ rozumí:
oj Vili;:,”; morfii ]y p ppi ,u (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a /Íast.iir.í podílem rójsmce,
tj Vb: u-i ; ozkí iPvtpďCí i:nu prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

č VEw7£ mV Vid / pr:>r i tu
PVse duVics Kč
Vyče doióce v % 100 % z celkových : _ r
Vlastni podíl Příjemce v % 0 % z celkových na!'Lbů tm p. vil i
Vlastní podíl Příjemce v Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v ČI. 5. odst. 2, uhradí 
Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše dotace uvedená v čl. 5 odst. 1 této smlouvy, výše dotace 
bude úměrně snížena.

4) 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.

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle Či. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČS. 7
Podmínky použiti dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve 
ode dne 1.1. 2020, nejpozději však do 31. 10. 2020. Pouze v tomto období mohou vznikat 
uznatelné náklady na realizaci projektu.
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2)

3)

5)

6)
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cou..i:ei't,,:h
neuznatelné.
prorm nu i / v

Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu iczocoiu, dan zp/telane hcdito {•_, Fjirnl oj 

uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlou o), platby dani c popteí! u i rasům, obcím o 
státním fondům,

b) alkohol a tabákové výrobky,
e) úhrada úvěrů a půjček,
d) penáte, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
e) náklady na publicitu,
f) dotace a dary,
g) náklady na pohoštění,
b) opravy a udržování (budov), 
i) podlimitni technické zhodnocení (budov).

Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu,
b) ochranné pomůcky,
c) drobný hmotný dlouhodobý majetek nutný pro akceschopnost JPO obce,
d) nákup ostatních služeb nutných pro akceschopnost JPO obce,
e) ostatní nákupy jinde nezařazené,
f) nákup vody, paliv a energie,
g) opravy a udržování majetku nutného pro akceschopnost JPO obce (vyjma budov),
h) podlimitní technické zhodnocení majetku nutného pro akceschopnost JPO obce 

(vyjma budov),

i) mzdy a platy zaměstnanců v pracovním poměru vč. povinného pojistného placeného
zaměstnavatelem a ostatní platy (refundace mezd členů JPO obce z důvodu účasti 
na zásahu).

V případě, že dojde k rozporu mezi či. 7 odst. 3 této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení Či. 7 odst. 3 této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi Čl. 7 odst. 3 a odst 4 této smlouvy, případně nebudou některé náklady
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

Vymezení neuznateíných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst 3 a 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 projekt 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
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told - ft "i| Lil 'iTO, H Jto V, ‘_*i --*ff 3p~?l ] ! rl l>1 í j- f j fto 1 m . 1 1 if- 
ll1 ;<j~ ’K^>i^iGi’/i, j- r _ /jr, :-ri ---1 <J?r> * i _ i to 7 <_ ' ib z-' i = : ■?-/1 - 

„ di1"ic1-! _ rupnů, r zirf i ’’O'<1 ?i 'Ji uenpito, , rl i m i! , m v li >r ~1:i r- i/ 
ziatoji i 1 chi;?i ir.1 j - rmtozi i i'?? íj < 1» ’ 3r>'j*'i_'f ) '/i1'1 :

c i,--,ri?i 'i, jrr-jfn-'i^ :]i I Ví v t I ?v? ni, ume, j' ?z i- vrmi'i? V s, ?J i' ' 
písemné formě chronologicky a způsobeni zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné 
příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
V- do1I?Jm n n ! j b”i ];■’ i>j_u icr, u Siluru , - t v—v 1 p !-. i p i i nu.r '.Ji? ' , 
:? r ii J n e slzii a i Vlrto ' j v i« , . 'r V rv rm r "'i1 >- ů -imíciuj 'i m -
fá, l-1> jnjV i V mr- ' -r]= j r- p 'dadní :to! to 1/, ?;i-j ,, tri: s! p- d ) u -‘‘-n n 
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02777.0104“,

o. z? ■ V t?H r p:h nto i "Vpí> ph ne: ř zVinm .n 'an ,i , tř- m lan?, ’ j ?-
dam z > aid jom-n z-’rn-c‘iin< u, wr> i1 < pan i r 1 * e ? -nn ■_?>vn ' ic 1a. <y*< < 
nbu'f-n di-ii.io1 toi ja, ' uma rln?i toK n f.to to i' mu-! [- ; ( ip m- ni b-z im- z 

cnJ-mš hu'kioi, /Vie mu /pV) v p.íjtoos, >- > F.i.ri m- ? <a ;to’ -r ’ jirní , > i-mw 
: re* V '• * naklad i niob "tom u>to i-ir/r - upla nii ”k n-i toV u- i pn : to 
zaí ofi-i c. _ V/toV "to, o rlam z o1 id:n* tovinuip - zn-rn oo r’-' >zh n -ív ° / i
při »:~d? mirže Příjemce dot:3CS využít i na fin!a t í ?! /tí tako■V© D ?i srá je účtována jako
ná J ) ~ir] (V pfípacto rpP ?-? reižimu i <D s©ní daňov ) Hinosl:i v’6 Sillyslu § 92e zákona
č. IV/. DO ’ b, c d= l1! z ořidané hodne3Í\i \/q zniíní poz:dější ch pře1:]jr:,ů, líni ’> ■! i i|-H
neip tori 3ji ;1 , jíita ukončeiní realizeice pírojektu uve■deíiiéhi3 V t'i 7 oc1st. 1 této smlouvy).
Ůři radouiDPH je'/ tomto přípjadě myš len př 'od na účBí 1příslijšentSní3 Finančního úřadu nebo

cla-tni H,-< r jijemc-, z říz*ray so :c šl ‘24 pro účely'daňových 3íáhoh,

pí oi' j „3 i ú ItoaUM ' 3ll OV’V náskladů projelctii, a to biP “t výpi:?:-i i ze svélno bankovního účtu
11?ržto i V)P'Pn Z -led toto icjttoho bankovnitciví) nebe3 S nJ fíi pokl ad nimi doklady,

QOručit ¥Ktci li I) iSi 1L.1 lí ’ !{ z z O oní dobice m3 f<ormuláři; /ěreito!- -:pnávy, jjejíž vzor je umístěn
na M K iCíž»filech u |ořislušného1 prognJI .V, 8 to nig' tod-,1 ?? ,
2020, Píilohou foilliUleto Z; V©řečné;zpráv’i ciále musí jí:

kopie účetrlích dcíkladů o výŠí Ícelkov;y Cil ( IkíSadů projí3ktu a jejich Úllvadě
-1 jpis z-ma rů cr-i ?zni‘cí zadalo nu -i ucldei-ná ibdr éi,i < .1 : j h ní' í-»cr'i p ,n? i? cíl - 
'j. S pisn. ci. napr. pnu z umí vch ! rub, -jzoo

- i:*d jí ’jm-jhmu- pí ipadrmn ooúnaho rnnjmku > •: g*_ .inh- Cub nf /
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 celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,

k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby 
uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o 
přeměně nebo zrušení s likvidací.
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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 'stejné 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 projektu i po jeho dokončení, a to po 
dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 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 projektu uvést fakt, že
projekt byl podpořen Krajem.

2) Pfijemce je covKien v případě pořízení dmbného hmotného dlouhodobého majetku (pokud to 
povaha věci umožňuje) umístil na torn i o majetku a v prosiorách jejího skladovém tabulku
(může být samolepicí) ce „OponzoreL/m vzkazem ! i ?je Vysočin a" > pra tichem provedení a
dle msnualu, který je ke stažení na wvAv.l-s-'cysoc'na.cr/pi'biiciia a to pc dobu uáižiteinosti
projektu.

3) „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.

ydiťř.íeSnoK jekly

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí 
řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích 
osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce 
nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří lei od nabytí platnosti této smlouvy 
převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce tento majetek či jeho část podpořenou z 
dotace prodat, pronajmout (s výjimkou pronájmu SDH s působností na území obce) či darovat bez 
vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12
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 13
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.
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2) Smluvní sírany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst, 2 zákona č. 340/201S 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. Bc. Pavel Dvořák, tel: 584 602 122, email: 
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz.

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. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

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

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charahieru í taie P.íismcs * '/sl: ne o*cukruje, V- je íoíťo 
skutečností obeznámen a souhlasí 5ř z črsjošmm :eh-p - :e m mnícím- \ ^sine podpisů 
Smluvní strany se zavazují, že obchooni a technic1 é imornsaco, I i sre lirn byl. s 'erer. / cíi uhnij
zíranou mi.no 'em iětc ;-mlouw, nezpřístupni .isiini orolo.n bez piz.-ifinehc souhlas” druhé 
čítaný a nepoužijí (yío iníomnscc I' jiným účelům, než je plněni podmí tě í®c smLi' ■ /

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhoio /ar.r_.h, nKbí is 'Iío-u j pc Ki : druhé
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdiží po jednom vyhotoveni smlouvy.

8) 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.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
12. 5. 2020 usnesením č. 0169/03/2020/ZK.

V................. . dne
- 7. 07. m

V Jihlavě dne /
/

7;

hejtman kraje
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žádost v yčtí ;,;r ?m Dví - če i ra to ' c : ičiny

íZ 1 Yémm « L~ 3c (žadaie! rewplňuje)

róil CY. čůsYTs "=jr'f 3?Íj (p0
finálním vyplnění žadoeh 'líkněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

Název programy
AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ 
OCHRANY OBCÍ 2020

Název projektu Akceschopnost JPO obce Bohusiavice

iJsmTOrminí v rYJe č-TO/TY

IČO: 00373830

Přesný název: Obec Bohusiavice

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Bohusiavice 17/1

Obec: Bohusiavice

PSČ: 58856

Sídlo pošty: Telč

Název banky: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-12416011/0710

5t3‘Cj-órcj9 zcsPíf-cc zacNieps 
v onoedš, kdy pro právní úkon 
podám žádosti je nutné více osob,
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Jiří

Příjmení: Kovář

Funkce: starosta

Statutární zástupce žadatele
1/ případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



PiphÚVr,; Zri.'VjyV TjýČTríS J
V 0,'ínabé, kdy ‘jí o pracní id'op 
oúclc li zádech je Slíd né v;ce os: 5, 
mezinou ce vascnny >yio ocuoy

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

ost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Věra

Příjmení: Motyčková

Emaií; oubohuslavice@volny.cz

Tel.: 724926484

índentifikační údaje
7jr<i1 i j-jp ryypSví 5 i. íj i vík1 lvi -“i1,
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1, Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj)

Bohusiavice, okres Jihlava

Z Odir/oclrr.ní projektu a jeho

Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Zajištění udržení a rozvoje akceschopnosti jednotky 
požární ochrany obce.

3. popi-2 projekbJ
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat,
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Výdaje spojené se zajištěním udržení a rozvojem
akceschopnosti jednotky požární ochrany obce.



4. Cílové skupiny projektu 
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

Udržení a rozvoj akceschopnosti jednotky požární 
ochrany obce má výrazný vliv na bezpečnost obyvatel v 
obci i v jejím okolí. Podpora jednotky bude mít také 
ozitivní vliv na udržení její akceschopnost a další 

rozvoj, zvýšení jejího bezpečnostního standardu.
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kultunfh7cp,-O Oi hl akce i ■

ý LP’ lín její!iq konCiv, pz’v <d
nejsm znai n přemá dev5i ,o
, wi/gSj-S* 3, kalemdam : " r-

;ns 
í B!

Jli

>dborn
iktu
nosti s

Realizuje obec v rámci zajištění PO na území obce.

realizaci podobných akci; jaké
>'1315 zk’iz -nO'J< Z rnzilZdZÍ 
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7. Rozpočet projektu 
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 

odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

- z toho investiční 
dotace

- z toho neinvestiční 
dotace

Spoluúčast žadatele

- z toho investiční 
spoluúčast

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

15 000

15 000

15 000

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

100,00

100,00

,00

100,00

,00

NaN

%

%

©//o

©//0

%

8. Plátcovstvř DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)



žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH H
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Poznámka pro žadatele:
Před podáním projektu sí ověřte, zda:

Razítko, jméno/a a podpis/y 
statutárního

zástupce/zástupců žadatele



Ij Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 58733

rPRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

Datum podání: 27.03.2020 19:56:40

Věc: Fond Vysočiny, Program 
"Akceschopnost jednotek 
požární ochrany obcí 2020"

Poznámka:

Odesílatel: Obec Bohusiavice, Bohusiavice 
17, 58856 Bohusiavice, 
podatelnabohuslavice@volny.cz

E-mail odes.: Obec Bohusiavice

Počet příloh: 3

Seznam příloh:

Přiděleno: Sekretariát hejtmana

Datum a podpis zpracovatele:

\'\ i ii''p | e n

ADRESÁT: Kraj Vysočina

Identifikátor ei. podání: KUJI0C26U5V
Předmět: Fond Vysočiny, Program 

"Akceschopnost jednotek
požární ochrany obcí 2020"

Datum doručení: 30.03.2020 07:03:43
Datum přijetí: 27.03.2020 19:56:40

Stav el.podání: Podáno
Datum zpracování: 30,03.2020 07:13:38

Zpracoval: Coufalová Eva, Reío_POD,VYP

Výsledek zpracování: podání přijato

Podpis: Ověřeno
Ověření: OK
Datum ověření: 30.03.2020 07:13:38

Časové razítko: Ověřeno
Ověření čas. r.: OK

Potvrzení: Odpovězeno

Sdělení o zpracování: Neodesláno - uživatel

KUJI 31471/2020


