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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
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 pozdějších předpisů (dáte jen „občanský zákoník") 

(ID 003048. 0003)

či. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo Účtu: 
(dáte jen „kraj“)

Obec Osfavice 
se sídlem:
IČO:
zastoupena: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dáte jen „příjemce")

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem 
70890749
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
4050004999/6800

Oslavice 1, 594 01 Velké Meziříčí 
00842524
Ing. Pavlem Janouškem, starostou
Česká národní banka
94-10112751/0710

ČL2
Předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční veřejné finanční podpory z rozpočtu 
kraje (dáte jen „dotace") příjemci na projekt: Požární zbrojnice - Oslavice (dále jen 
„projekt" nebo „stavba").

2. Specifikace projektu:

• Název stavby: Požární zbrojnice Oslavice

• Místo stavby: k.ú. Oslavice, p. p. č, 191/2, 2526/9

• Stavebník: Obec Oslavice, Oslavice č. p. 1, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 
00842524.

♦ Popis: Novostavba požární zbrojnice, včetně přípojky vodovodu, přípojky 
splaškové kanalizace, vsakovacího objektu a zpevněných ploch.

3. Stavba nebo její část, která je financována z dotace, je v souladu s požadavky ČSN 73 
5710. '

4. Na stavbě ani na pozemku nevázne zástavní právo a je v majetku příjemce zřizující 
jednotku SDH obce.

5. Pozemky pro výstavbu projektu jsou v majetku příjemce, nebo je smluvně upraven 
závazek tak, aby po dokončení stavby, byly dotčené pozemky převedeny na příjemce, 
a to kupní smlouvou, která bude uzavřena do 30 dní po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnuti.

6. Dotace je poskytnuta příjemci, který zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, 
která je V rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena 
v kategorii JPO H, JPO lil nebo JPO V.
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Čí. 4
Závazek příjemce

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

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

3, Příjemce se zavazuje dodržet ustanovení uvedená ve výzvě JSDH_V3_2021 „Stavba 
nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ (č. j. MV-51742-3/P0-ZS-2020 ze dne 30. března 
2020) vydané MV-GŘ HZS ČR.

4. Příjemce se zavazuje dodržet podmínky uvedené v Rozhodnutí o společném povolení, 
vydaném MÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, č.j.: 
VÝST/61221/2019-krib/22321/2019, které nabylo právní moci dne 15. 8. 2019, 
a v Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením vydaném 
MU Velké Meziříčí, odborem výstavby a regionálního rozvoje, č.j.: VÝST/1 4291/2021- 
krib/1 949/2021, které nabylo právní moci dne 3. 5. 2021,

5. Příjemce se zavazuje dodržet závazné termíny, parametry a podmínky financování 
projektu uvedené v Registraci akce vydané Ministerstvem vnitra ČR, identifikační číslo 
0140263001026. '

ČL5
Dotace

1, Poskytovatel poskytuje příjemci na projekt dotaci ve výši 3 000 000 Kč (slovy: tri miliony 
korun českých),

2. Pro účely této smlouvy se rozumí:

a) Celkové náklady projektu jsou skutečné uznatelné náklady na projekt, maximálně 
však 9 000 000 Kč včetně DPH.

b) Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). Příjemce 
musí být schopen prokázat jejich výši.

I Celkové náklady projektu 1 9 000 000 Kčl í
I Výše dotace v Kč i 3 000 000 Kč
| Výše dotace i 1/3 z celkových nákladů na projekt
i Podíl příjemce j 2/3 z celkových nákladů na projekt

| Podíl příjemce v Kč i 6 000 000 Kč
3, Výše dotace uvedená v ČL 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 

náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedená v tabulce 
v odst. 2, výše podílů dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní 
částka dotace se úměrně sníží. V případě, že výše dotace dle ČL 5 odst. 2 této smlouvy 
byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlená 
částka odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům projektu dle ČL 5 odst. 2. 
Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
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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.

4. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to 
pravidla pro poskytnuti těchto podpor nevylučují. Výše poskytnutých dotací na projekt 
však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

ČL 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 doručeni závěrečné 
zprávy dle ČL 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.

ČL7
Podmínky použití dotace

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat do 
31,12.2022. ' ’

2. Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2021,

3. čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada nákladů souvisejících s 
realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. 
Celkové náklady na projekt ve skutečné výši musí být vyúčtovány a promítnuty 
v účetnictví příjemce nej později do dne uvedeného v ČL 7 odst. 1 této smlouvy.

4. Neuznatelné náklady (výdaje) na projekt jsou:

a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací 

projektu,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, energie, poplatky za 

připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky,
j) náklady (výdaje) na právní spory, 
k) náklady (výdaje) na publicitu
I) výdaje uvedené v č. 4 odst. 5 výzvy JSDH_V3 2021 „Stavba nebo rekonstrukce 

požární zbrojnice“ (č. j. MV-51742-3/P0-ZS-2020 ze dne 30. března 2020) 
vydané MV-GŘ HZS ČR.

5. Uznatelné náklady projektu: projekt specifikovaný v ČL 2 této smlouvy.

6. V případě, že dojde k rozporu mezi ČL 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČL 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezí ČL 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.
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7. Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČL 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financi č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČL8
Základní povinností příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při 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 projekt a celkových 
nákladů na projekt. 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, a 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 projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). 
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „Spolufinancováno z dotace 
Kraje Vysočina ID 003048. 0003"

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní 
daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dáte 
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 dotací využít i na finanční kryti takové DPH, 
která je účtována jako náklad,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého 
bankovního účtu, nebo svými pokladními doklady,

f) doručit poskytovateli do 30, 6. 2023 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis realizovaného projektu,
- finanční vyúčtování projektu,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů na projekt a jejích úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových 

nákladů na projekt dle Čí. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
- kopie podepsaného protokolu (zápisu) o předání a převzetí díla nebo 

obdobného dokumentu oběma smluvními stranami při převzetí předmětu 
smlouvy o dílo č. 52/2019 ze dne 30. 8. 2019,

- fotodokumentace prokazující publicitu dle odst, 3) ČL 10 této smlouvy.
g) umožnit kontrolu v souladu s CL 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je poskytovatel oprávněn provádět kontrolu dle ČL 9 odst. 2 této 

smlouvy archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady na projekt,
- prostou kopli závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu,

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 závěrečné zprávy dle ČL 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidaci (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb„ 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu
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poskytovatele, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o 
přeměně nebo zrušení s likvidací.

k) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČL 11 této smlouvy.

ČL 9
Kontrola

1. Poskytovatel 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 zákonu (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„kontrola“).

2. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu 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 povinnosti stanovených ČL 8 písm. a) - písm. f) 
a písm. i) - písm. k) této smlouvy.

3, Příjemce je povinen poskytnout součinnost pří výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČL 10
Publicita

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen poskytovatelem.

2. Na výstupech projektu 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. Na projektu uvedeném v cl 2 této smlouvy bude umístěna tabulka (může být i 
samolepící) se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu udržitelnosti 
projektu.

4. „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.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu 5 tet ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s 
péčí rádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy 
třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu 
poskytovatele. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu 5 let 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) čí darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu 
poskytovatele.
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ČI. 12
Důsledky porušení povinnosti příjemce

1, V případě, že se příjemce dopustí porušeni 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 ne by to 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.

2. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní poskytovatel. Současně bere příjemce na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého počátku.

3. Kontaktní osobou poskytovatele oprávněnou a povinnou poskytovat příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Be. Pave! Dvořák, tel: 564 602 122, 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 ČL 1 
a ČL 13 odst. 3 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 poskytovateli. Zrněnu ČL 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést 
poskytovatel jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit příjemci. Změny v 
realizaci projektu uvedené ve ČL 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění 
zaměření projektu, není možné povolit.

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

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele příjemce výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečnosti obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7. Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy— Registru smluv.

8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro 
poskytovatele 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, Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1. - Žádost o poskytnuti dotace.
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11. 0 poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
9. 11. 2021 usnesením č. 0402/07/202 1/ZK.

........ dne V Jihlavě dne....... ..72,.12. 2021

/7VlU/
. . * • " , • r *• ..................

Ing.Payel Janoušek 
starostá obce

‘ /

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje

200 KrAjVysoCinG
2** 102/97,598 01 p* ( ]

Strana 7 (celkem 7)



9%

TISKŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA

Název projektu Polární zbrojnice 3
Identifikační údaje
žadatele

r

ICO 00842524

Přesný název: OBEC OSLAVICE j

Právní forma. Právnická osoba - obec

Ulice, op.: 1

Obec. Oslavice

BSC 59401

Slclo pošty: Volke Mezktic

Nazev banky, eská národní banka •

Číslo účtu: 94- 1Q112751/ 0710

Statutární zástupce 
žadatele .

Titul: ing.

Jméno: Pavel

Příjmení: Janouek

runkce starosta

Žádost zpracoval

(Kontaktní osoba 
projektu)

Tituk }
Ing.

Jméno: Pavel

PFijmení Janoušek

E-meil janousek@oslavice.caz

Telefon: 605749927

Informace 0 projektu

Lokalizace projektu 
(Uveďte, V jaké obci - 
místní částí bude projekt 
realizován (včetně okresu)

obec Oslavice, okres Zdar nad Sázavou

Odůvodnění projektu Zajištění udržení a rozvoj akceschopnosti JPO obce

Popis projektu Stavba požární zbrojnice pro JPO obce "

Cílově skupiny projektu Jednotka JPO obce kategorie JPO V +
Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek / 
ukončení projektu

01.09.2021 - 31.12.2022

1.



Fozpočet projektu
(Částky uvádějte
v celých Kč)
investice neinvestice

V •

Celkové náklady na projekt

Požadovaná dotace

Schválená dotace od MV

Spoluúčast žadatele 
gmc_  L

13.117.988 Kč

3.000.000 Kč

4.500.000 "Kč"

5.617.988 K8

Seznam povinných příloh:
Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (Formulá č. 1)...................................................

Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MV (registrace akce).................. ...... ..................... .

MV schválené technické podmínky pro pořizovanou techniku (DA, CAS)

Doklad o ustavení statutárního orgánu (výpis ustavujícího zastupitelstva - doklad o volbě 
starosty apod., potvrzující statutární orgán, pokud již není uvedeno ve formuláři č. 1)...

Ostatní přílohy

Počet příloh celkem ............................. ................... ........... ....... ..................... ............. ............

Prohlášení Žadatele, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti podíl na spolufinancováni projektu a souhlasí se zveřejněním svého 
jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely 
administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné:

: Statutární zástupce
i Jméno a přmeníIng. Pavel Janoušek - starosta 
i
i

j v Ostevid ong 25. 05. 2021

| Razítko a podpis statutárního zástupce:

yr D-;e Digitálně podepsal | 3" —slIng. Pavel Janoušek
—,x, Datum: 2021.05.25 | 

janouseK 11:10:1302’00 i

Poznámka pro žadatele:
Před podáním projektu sí ověřte, zda:
- je formulář žádosti kompletně vyplněn (červená pole jsou povinné)
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzeni žádosti
• žádost je podepsána statutární zástupcem, jehož podpis je nutný pro platnost právního jednání
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Kraj Vysočina
Kraj Vysočina, Žižkova 18-82/57, Jihlava, 58601

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

60 Vysočina "
.......................................................!

KUJIXP1IOLR.

Ca KUJ! 45337/202?

Datum podáni: 25.05.2021 11:35:19 ADRESÁT: Kraj Vysočina

Věc: Žádost PZ - Oslavice Identifikátor el podání: KU3I0C218NSQ
Předmět: Žádost o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Kraje Vysočina - 
Požární zbrojnice Oslavice

Poznámka. Datum doručení: 25.05.2021 11-35:19
Datum přijetí: 25.05,2021 12:11:25

Odesílatel Obec Oslavice, Oslavice 1, 
59401 Oslavice.
osisvice@oslavice.cz

Stav el.podání:
Datum zpracování:

Podáno
25.05.2021 12:14:36

E-mail odes.: Obec Oslavice Zpracoval: Petreková lva, Refo_POD,VYP

Počet přlloh: 4 Výsledek zpracování: podání přijato

Seznam příloh: Priona_*_Doloženi_náležitost_ 
dle_zákona_250_2000_Sb_p. 
pdf; Priloha_2 Registrace akce 
014D263001026.pdi; Priloha_3_ 
Usneseni_starosta_mislostarost 
a.pdf; Priloha 4 Stanovisko k P 
D_GŘ_HZS_MNV.pof; Zadost_PZ 
novaobecOslavice_p.pdf

Podpis:
Ověření:
Datum ověření:

Ověřeno
OK
25.05.2024 12:14:36

PNdéleno: Sekretariát hejtmana Časové razítko: Neplatný podpis

..............................

Ověření čas. r,: Odvolání certifikátu - nejsou 
dostupné informace o odvoláni 
certifikátu z doby platnosti 
certifikátu

Potvrzení. Odpovězeno

Datum a podpis zpracovatele. Sdělení o zpracování: Neodesláno - uživatel

KUJI 45337/2021


