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Či. 2
Účel smlouvy

„projetcrj.

CL 3

1) /ba '<:/ O mi 5< -

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Pftjemcen
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ČI. 4
Závazelc Příjemce

ČI. 5
Dotace

CL 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 Či. 8 písm. í) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití 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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OiCtUSHSI iOríQUiH,

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) úhrada úvěrů a půjček,

d) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,

e) náklady na publicitu,

f) dotace a dary,

g) náklady na pohoštění,

fi) opravy a udržování (budov), 

i) podnítili technické zhodnocení (budov),

4) 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) - - vz; ’-v; my = u vr§^ ■" O-*;1 m-: Jmi ( y r

h) podlimitní technické zhodnocení majetku nutného pro akceschopnost

í) ' a z =v. m > — c my mém

5) : " -o -z. z - ez 7 m. i mrm -- -- -’'cj ' ' .s

6) , ^='-5- :>• = rz--U . = 's:j ? "

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje; 

a) dotaci přijmout,
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ČI. 9
Kontrola

smsouvy.

1)

či. 10

r, -ji—"*- wr w• ^a ” ■ ,«,
že

2) ,-i Zemce ;s , rďpmze p: džem zVc
oo aha o sm o;- ro-ujo; vrnsz "9 cmm

O i5 "" O '? 010,1 ; S li I ZZZZi.ó" ~ r"
me me "J2'i , ,r o''” je ka rdíme , o m o /
projektu.

CL 11
Udržiteinost projektu

Příj emoe je pro rsr nadláde, ;y: dedj tří 1,v. o de V e 'clCcrtí jz fed lOSti -é: C S"z.IOL , ť soemer/r
"'ČFče^ksrn prd.jore'd.r, •_• lárr.cř p rojeno Or 5 fér' sr. '•0" 7-y v soul se zen šn;tfm &xlediizpáří
rád néfic hocpodéře ^ r era mí o /K řez 0 zaje \^\r c r!Í jede cáK žédrými "ŠS" ”T>' p-#-p' v'h
OSOt), '.četně zéeíamz y-i.f- ! ;ez rádzrní a přecich zíhz ■■ JJC léflCj so ř c su Kíráje. Příjemce
nesmí zr.ejeie!' <:rmr~zJ z pes: . 'nice dot •“iO “ po r z ď; 1st nat>ytí platnosti této smlouw
1 T-rré; i re pneu "mm, ř•z- sisín j rezmi -rje,-me l-zto zej etek; či jeho -pip’í poť ''■orsr z ; z
‘z: 3Cfi očcicd i oo<c'roor- i-”/jmini ; éjmL’ zZH s PÓZ'" ■u -lOStí za ilzemf oLzel *i o z ■ ■ z-, rez
r =: 0111if a předchozího pí ?e nr erz. sru;ilasiJ o č:aje.

D

CL 13
Závěrečná ujednáni

“Ke srn o. ■'? zarm ’i fj-Crsj dnem pcPrm-j rmí merrm.: z-ziupn o:;,, 
s "čnzrid dmn zrerejzen . my, -měrní" mscér.v reteyš : prám - ? eo
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AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ 
OCHRANY OBCI 2020

esny název 

sví- íonne 

LHce. op

Hraenicka osob? — obec

Blazkov 88/1

í Identifikační údaje žadatele Obec tílazKcv
!
DSC -ZiFU/UD':

SiGlo pošty: Dolní Rož

Název banky Korné: ční

CíSiO L;Ctii 8J2'C7’5 i

rtíaiuíarrii za stupce zadacete í
Hair Mor

u pnpcsdcr kdy pro pípu ni (ikon Jméno- Deira
ijsuoih /p:;usí, ;e noinu ;ee~ cyon ! -' .... ' . '■ rmimen..UvPOnoU SO vSPUňnv tyPi r.sirnr , J ... Tenokove

Funkce: starosta

Statutami zástupce žadatele
H pňpchJé. kciy pro pifivei nfcrw 
portae/1odusí; je e;k;,e e/ce asoo 
osudnou se osecíinv ;yio osoby

Tiiut

Jméno

PřijmeiY

Funkce:



1 opě
Wf ,rJ{Uiarr« zástupce žadatele 

Ote. dilr pro plávat úkon Jméno.

• ,n.iň': oúnosti té nicce veer usoP
■nteme Oů v ocitnuv Prie OSOU v

tejivoo

ir uteče

Jméno Jan

Žádost zpracoval (kontaktní nf.jlVeOi

hmaí

Koutocky

•nspita projektu! souieckyhonzaia seznarr .co

j Tei 233328604

uKjbrtíffíkačm údaje
, 1" Těsny Tane v

— _ - _
'zřizovatele (vyplní jen žaclaíež SCO.
pokud je příspěvkovou Název oacdi

: organtzaci zřizovanou obetj
Ci sic uču

'i, Lokalizace projektil ezemi obce 9!a
i ’kov. okres Zder naci Saoavoo

dverde v jskň oca mode ncpuc 
lOěUzová;} oeoóv oboe včebtě 
rocBhnc v pzijBoe ze Duze 
rosloeoe orcyeele piotcnrb na 
nioml více obci lak je ,tvptsie 
nebo v popadá denude >>p vássi 
;jzeirc needle eyšsi Pdniicisbeín-rc 
ieúPOíku (napě obvod QRď. ckroe. 
opiv kraji

2- Odůvodněni projektu a jeho 
Cite
PnpíSte co věs o podáni vadosh 
vece. jaks je výchov; ekusce. jak} 
prolh^m pitce o: vy rošt i co ion 
chcaie rloeshnoin jeho jsem oko 
Pí cjeibn - co cocoie ziepsil, 
z koalami

joýrlsje spojena se zajišténirr. udrženi a roc/oieio 
teeescocpnosií jednotky ccsaro ochrany obce.

3, ítepfs projektu 
PuhiPíe po konkfpioe onde 

! oteste/n protek;to cn chceie i
tjortzovce iontové1 yo/cosnvco. 
orgaervovdi op. v okem

, tonovsko a norsahn - needle 
esterem so/amePy protekl:.: icokk 1 
p B knih ;

cajisieni udrženi a rozvoje akceschopnosti jecnoíky 
požární ochrany obce.



■ l Cílové skupiny projekty

r
mm :,OpO k'jiOio ts-aOCvOí? !'n"0:0PĚij' ; - í- ' '

nooiubf'. pot v o* Peso píp />/o ot 
vpunepO/ptčcc PC ;p POppi
uyu.P nnčn linky .op.

5, Předpokládaný kosovy 
i oafrnoiiopfam realizace 

erojaKtu • zacatek/ukcnseiv 
projektu

1 Popište ini'ió<nn; a Oto/recn/ 
yrOPsO/Otó UPS/ve Cí v Víru /yzt
jyeoyp? Kopr ucp-K řOuOu-aoKe

nínj' suna pinion. Pnono /cevppou 
r.;.inP j; v p.npauO pignnizncp 
POop/vosoopseK ýkoo uvez fis 
ívCc/íu leovto o/čo konání, pokud 
oposou známy pPPOio PCs /au 
uauC/e CCe/z-Sun/ rnéoiv

Cofucac a ozvo: akcsschopaosy i;zpr,ou/v dczosoi 
Odvány
occe es vagony yí.y ;ra bezpečnost nnvvao o obc
jSjOi
K-OcOp Podpora OGnoioy cado not iake pozinw y:k 
■udržen! jph auoeschopnosí a ciaís. rozvoj, pvysvn e 
cačpeipeostnurc sirasoardu 
Ir ;.u020-3G. 10 20oj

C-3í202o - VýPéi oiodavciels Hssicskyds ppOO 
!4/2020 - Viasbv nakap / invenisnzam. zpuoevvfv 
'■0/2G20 - Zavanucná zprava a ívancm vyaciavsa

á, Orcjaoizaéf?! a odborné 
' zabezpečeni projeteO 

Ppouč/s vaze zkví jív vra/-' s 
i mókzoci piHjcnnycn akc, jetv

u/Pía cPnPP;005P o !eru/ic«,'; 
psOjOZlll: ipOÚSOkOO Žaiíosikl KUu 
• nsoo pioíek' fenkzovai (přímo 
~ odolní ocliij noipiroiJPiO'!-/ v)/ 
roilpjine kmpuk /eke osgonizacni 
OP Ok V OoOOfC íOUbpi poúmkiiou: 
pw p/y>/oU7 Opi aúf.íovvd;; giho 
;,L)vO:n;;i moode oyOťhí nnj zdárný
ijipoid) roij.OPiu

iReaiiZuie ooeo v rarnc; zajcíeni PO na nzemi obce.

Ceíkove na Klady n? 
projekt

...
28 5S4 kč loaoe

7. Rozpočet protskru 
p zpckrsíoin. Pinií niokon ,Jpni;:k 

edpOOSr L)Pri )*0 voojpn 00 
naíokníy neodějí kaz id-o G/sKun. 

zaosinin o>nvjpg nrddoíJv voop.-O
or-p
částky svádějte a celycn Kč

Požadovaná vyse 
dotace i ISČOij Ke i 5SOO

- z v -ne v es'uvu
vuynz

i :

Kč
.

.30

- f:UV ■ nOlill- 5
rpeace 15 Old Kč ■'0300

Cookiocas; kaciaíOe 1 u 534

- z zOo v;vs/ue*. 
■Sputu;'sou

Ke 48.60

Ke .00 
-.;.... - -

Kč uOC.CO

POccovstv DPH u iadaieis vakrizujiO vděčnou vaiiancs



r = zaclaicie, ze zajisti podlí ca spolufínoncován; projezte a scmbXsí 50
zverejneoim vteteaiiy cd ozaju o projektu

liasjjc: ze zaiBZ peci i; na seoUmriaracmaa, proieníu a souktem a- pru*-oo-.-,-.-. 
"Z6"0 ji”a;a 'OĎcncoón-c .temna) smesy tetea. nazvu capAte,. a wsa jnríetene p^',, - 
uceiy ddteínsscote čerpaní pmsiredke z rondě Vysociav

~:a -"'r 0 - - ' ‘ - z svatem ohnu
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Zaclatof prohlašuje, že:

a statním Omdlím (za /mm.tev ria
matniusu íZupocfi- ne zavazuji zamazav nte/ fmahcmmu i/cnde temme mmnamh^ 
li'oeznoo*-',. mímmimm XO/teZmam a Ctem onuz na otóí,n AmA se mmazm temní (mm 
■namnmi, j.nmue.,riv-řBo,/ť rond nnann m/m amvoio Imdíaad S/tem Am mmnn 
íntrasiSikimy'

na n^jetek žadatele osm vyhlášen konkurz nebo podán návrh na mentejn 3 íamu 
nem v ftevtóaoL

iAs ínevyplňuje žadatel, teerv oouzšvá mmn 
oociom sír ociťte s dal&ndařriite rodem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Zaciaíeí proolasuje. ze používá učeini období (hospodářsky ran} cm dn .

in, neznaní oo-laíte i/jvmJie seznam mnA dcAd«A, krám h 
jo,1 terete/ ijdidadéie a omam;d

Lioiozeni naJežžosi; die zákona č. 250/2000 5b. 
z. AesmtepXAlBš&ni o zřízeni 'eonoíky SDH Siažkov 
a. metete on te z. um i o vtetecjiHd; zteZcdJAbd ,06 eg jrj Vbld 
u. 1- ni Dm dteiiet M X> , říuorescenéni misiy site - Technická dmádau
5. círzakteaííei-fl síteVíiiiitepjelaOSI 5
O.Svmífte pm itesiče Pmli 3315 Z0 LEO a Alexem 
z..Atezmásm 1 nakiacAtea rozvaim - Azcebehc-onete JPO AC20

’/ elazdove One 16.3 2020
HezcKc Imeno/a a pezptev 

staímainho
z d s I e n c u ;p" a s k! n r u z 3 d a 1 s, &

Poznámka on žadatele :
’A mi ocadadm zmjiakzij ai coeds znz


