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ADRESÁT: 
 
 VYŘIZUJE: plk.  Ing. Martina Chvátalová 
 TEL: 950270171 / FAX: 950270173 
 E-MAIL: martina.chvatalova@hasici-vysocina.cz 
  
 JIHLAVA: 29.07.2016 
  
 
  
Č.j.: HSJI-  4257-2/E-2015  Počet listů: 1 
  Přílohy: 4 
 
 
 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 
 
 
Dovoluji si touto cestou požádat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o poskytnutí finanční příspěvku 
Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina na rok 2017. 
 
Žádost o příspěvek s uvedením účelu použití vč. povinných dokladů tvoří přílohu tohoto dopisu. 
 
Děkuji za dosavadní spolupráci a věřím, že vzhledem k důležitému poslání hasičského 
záchranného sboru bude naše žádost kladně vyřízena. 
 
 
V úctě 
 
 
 
 
        plk. Ing. Petr Beneš 
               krajský ředitel 
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA POŽÁRNÍ OCHRANU NA ROK 2017 
č.j. HSJI-4257-2/E-2015 

 
Základní informace o žadateli 

Organizační složka státu 
(žadatel) 

ČR – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 

Sídlo  
(adresa) 

Ke Skalce 4960/32 
586 04 Jihlava 

IČO 70885184 

Statutární zástupce žadatele 
(titul, jméno, příjmení, funkce) 

plk. Ing. Petr Beneš, krajský ředitel 

Bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Brno 

Číslo účtu 19-15032881/0710 

Kontaktní osoba (jméno, příjmení, 
telefon a e-mail) 

plk. Ing. Martina Chvátalová, tel. 950270171, 
martina.chvatalova@hasici-vysocina.cz 

Informace o projektu 

Název projektu 

Podpora zabezpečení požární ochrany, 
integrovaného záchranného systému a ochrany 
obyvatelstva u HZS Kraje Vysočina v roce 2017 
 

1. Časový harmonogram 
projektu 
(začátek – ukončení) 

Rok 2017 s vyúčtováním do 31. 12. 2017 vč. vratky 
případně nespotřebované části příspěvku 

2. Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít 

Dýchací technika 
Záložní zdroj elektrické energie 
Přenosné elektrocentrály 
Termokamera 
Tlakový rozvod ke kompresoru 
Minibus 
Osobní automobily 
Lodní motory (doplnění ke člunům) 
Rekonstrukce stanice Chotěboř – II. etapa 
Projektová dokumentace na výstavbu nové stanice 
Ochranné pracovní prostředky 



 

 
 
 
V Jihlavě dne:  29.7.2016 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
                       plk. Ing. Petr Beneš, krajský ředitel 

 

3. Odůvodnění žádosti 
 

Zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina 
pro zabezpečení poplachového plánu kraje, obnova a 
rekonstrukce objektů, ke kterým je žadatel příslušný 
hospodařit a které používá k plnění svých úkolů. Oproti 
předcházejícím rokům je žádost navýšena o cca 1 mil. 
Kč s určením na financování projektu výstavby nové 
stanice v Jihlavě v areálu Brněnský kopec. 

4. Požadovaná částka 6 500 000,- Kč 

5. Seznam dokladů (uveďte 
seznam všech dokladů, které 
k žádosti přikládáte). 

1)Výpis z registru ekonomických subjektů  /k bodu 6a/ 
2) Rozhodnutí o ustanovení krajského ředitele /k bodu 6a/ 
3) Prohlášení k žádosti o poskytnutí příspěvku na požární   
     ochranu na rok 2017 /k bodům 6b) a 6c)  

6. Je-li žadatel právnickou osobou, předloží identifikaci: 
a) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení – 

viz přiložené doklady,  
b) osob, s podílem v této právnické osobě (jedná se například o seznam členů spolku, 

seznam akcionářů, seznam členů družstva, seznam členů svazku obcí atd.) – viz. 
prohlášení  

c) osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu (jedná se o seznam právnických 
osob, v kterých má žadatel podíl, je členem apod.) – viz. prohlášení 

d) Uvedené náležitosti dle bodu b) a c) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou 
oprávněnou jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodů b) a c) pro žadatele 
irelevantní, uvede žadatel rovněž tuto skutečnosti. 
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PROHLÁŠENÍ K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU 
NA POŽÁRNÍ OCHRANU NA ROK 2016  

 k bodům 6b) a 6c) 
 

 
 
 
 
Prohlašuji, že požadavek na : 

 
 

• identifikaci osob s podílem v právnické osobě žadatele 
 

• identifikaci právnických osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu 
 
 
je u Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina jako organizační složky státu  irelevantní. 
 
 
 
 
 
 
 
       plk. Ing. Petr Beneš 

               krajský ředitel 
 
 
 
 
 
v Jihlavě dne: 20. 7. 2016 
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