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*MVCRX03HWG7Y*
MVCRX03HWG7Y
prvotní identifikátor

odbor programového financování
Na Pankráci 72
Praha 4
140 21
Č. j. MV- 64203-4/OPF-2017

Praha 30. května 2017
Přílohy: 2

GŘ HZS ČR
finanční odbor
Praha
Zaslání „Registrace akce“ v EDS - PP 014 241

Na základě vaší žádosti č.j. MV-28633-2/PO-FIN-2017 ze dne 16. května 2017, posouzení
podkladových materiálů od příjemce dotace a provedeného ROP IISSP č. 24744 ze dne
29. května 2017, vám v příloze tohoto dopisu zasíláme „Registraci akce“ v EDS v roce 2017
pro město Pacov na následující akci:
014D241007354 FZŠ – Pacov – Cisternová automobilová stříkačka
Jedná se o akci financovanou také z prostředků poskytnutých na základě „Smlouvy
o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů
na kalendářní rok 2017“ ve výši 2 500 000,00 Kč.
Další přílohu tohoto dokumentu tvoří elektronická podoba „Technických podmínek
pro cisternovou automobilovou stříkačku“, schválených dne 21. února 2017 odborem IZS –
GŘ HZS ČR a tvoří nedílnou součást vydané „Registrace akce“.
Žádáme vás, abyste při další korespondenci uváděli odkaz na naše číslo jednací.
Dále požadujeme připomenout subjektu, kterému je dotace určena, povinnost postupovat
ve smyslu „Věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu
na financování akcí (projektů) programu“ platných pro rok 2017 a podmínek stanovených
v registraci akce.

Zdeněk Kroupa
vrchní ministerský rada
ředitel odboru
v z. JUDr. Zdeněk Šváb
Vypracoval: Ing. Dalibor Nesnídal,  849 213
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REGISTRACE AKCE
Identifikační údaje
014D241007354

Poskytovatel

Ministerstvo vnitra

Identifikační číslo

Adresa

Nad Štolou 936/3, 17000Praha 7

Identifikační číslo EIS

Program

01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí

Název akce (projektu)

FZŠ - Pacov - Cisternová automobilová stříkačka

Účastník

Město Pacov

Typ financování

Osoba oprávněná

Ing. Lukáš Vlček starosta

Ex ante

IČ nebo RČ

00248789

Ulice

nám. Svobody 320

Obec

Pacov

PSČ

39501

Telefon

607939900

Místo realizace

Pacov

E-mail

starosta@mestopacov.cz

Alokace v území (LAU)

CZ0633 Pelhřimov

Dotace

2 500 000,00Kč
Údaje v Kč

Souhrn financování
Rok

1

Účast státního rozpočtu/dotace (max )

Vlastní zdroje (min 1)

1

CELKEM

2017

2 500 000,00

4 000 000,00

6 500 000,00

Celkem

2 500 000,00

4 000 000,00

6 500 000,00

Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.

Kód Termíny akce (projektu)

Ukončení

Závaznost

2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem

31.12.2017

max

2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)

31.03.2018

max

Cíl akce (projektu)
Cíl nebyl stanoven

Kód

Indikátory akce (projektu)

Měrná
jednotka

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Datum
dosažení

Hodnota

Závaznost

Minimální
hodnota2

Maximální
hodnota 2

Indikátory nebyly stanoveny.

Kód Parametry akce (projektu)
1
2

32 001 - cisternová automobilová stříkačka

Měrná
jednotka
ks

1,00

pre

0,00

0,00

V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Podmínky účasti státního rozpočtu
Podmínky účasti státního rozpočtu na financování akce č. 014D241007354 stanovené správcem programu k Registraci akce
1. Příjemce dotace musí dodržet ustanovení uvedená v dokumentech ”Zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v
rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí“ ze dne 27. ledna 2016 (č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015) a „Vyhlášení typů
a maximální výše dotace obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2017“ ze dne 18. ledna 2016 (č.j.
MV-8364-1/PO-IZS-2016) vydanými generálním ředitelstvím HZS ČR.
2. Příjemce dotace musí dodržet „Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí č.j.
MV-18176-6/OPF-2016 ze dne 30. září 2016 vydané správcem programu, tj. odbor programového financování MV.
3. Příjemce dotace musí dodržet „Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku “ ze dne 21.2.2017, které jsou nedílnou
součástí Registrace akce.
4. Příjemce dotace musí dodržet závazné termíny, parametry a financování akce uvedené v registraci akce.
5. Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace nelze čerpat prostředky státního rozpočtu.
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno na základě předloženého smluvního dokumentu, který musí být v souladu s Registrací
akce. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je podmínkou pro uvolnění finančních prostředků na účet příjemce dotace.
7. Finanční prostředky uvedené ve sloupci účast státního rozpočtu/dotace jsou maximální, bez ohledu na celkové náklady realizace akce.
8. Finanční prostředky uvedené ve sloupci vlastní zdroje příjemce dotace nemají stanovenu závaznost a budou upřesněny na základě
smluvního dokumentu s tím, že skutečná výše a závaznost bude stanovena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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Schválení poskytovatelem

Razítko a podpis

Poskytovatel Ministerstvo vnitra

v z. JUDr. Zdeněk Šváb
vrchní ministerský rada

Útvar

OPF MV

Schválil

Zdeněk Kroupa, vrchní ministerský rada

Funkce

ředitel OPF MV

Č. j.

MV-64203-4/OPF-2017

Vypracoval

Ing. Dalibor Nesnídal

Telefon

974 849 213

E-mail

dalibor.nesnidal@mvcr.cz
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