Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
Dotační program
Dotační titul

14_02_Program na podporu JSDH 2021
14_02_1_Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného
vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021

Sběr žádostí:

Název akce:

od:

22. 1. 2021

do: 12. 2. 2021

Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky, nákup věcného vybavení a
zajištění akceschopnosti pro JSDH ….….

1. Údaje o žadateli
Právní statut:

Právnická osoba:
Název:
IČO:
Adresa:
(sídlo)

DIČ:
ulice:
obec/část obce:
okres:
telefon:
e-mail:

povinná hodnota
povinná hodnota
povinná hodnota
www:

č. popisné:
č. orientační:
PSČ:
povinná hodnota

Osoba oprávněná jednat za nebo jménem žadatele (statutární zástupce):
titul:
jméno:
funkce (např. starosta, starostka, primátor....):
telefon:

příjmení: povinná hodnota titul:
povinná hodnota
e-mail:

Jméno osoby, osob, které budou podepisovat smlouvu (v souladu se stanovami atd.), pokud není totožné se statutárním
zástupcem, zákonným zástupcem:
titul:
titul:
titul:
titul:

jméno:
jméno:
jméno:
jméno:

příjmení:
příjmení:
příjmení:
příjmení:

titul:
titul:
titul:
titul:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

kód banky:

Žadatel je plátcem DPH:
Žadatel může uplatňovat v rámci projektu DPH na vstupu:

○ ANO
○ ANO

○ NE
• NE

S účinností od 25. 5. 2018 jsou osobní údaje poskytnuté Olomouckému kraji zpracovávány v souladu s nařízením EU o ochraně
osobních údajů (GDPR). Bližší informace o způsobech zpracování a vašich právech při zpracování osobních údajů jsou zveřejněny
na webových stránkách Olomouckého kraje www.olkraj.cz.
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2. Údaje o akci:
a) Stručný popis akce - text bude součástí podkladových materiálů pro rozhodování
orgánů Olomouckého kraje: (uvedený text bude generován do tiskových sestav pro
jednání ROK a ZOK) (krátké zdůvodnění požadavku, proč je potřeba pořídit nebo
opravit apod…..)
txt pole - max 250 znaků

b) Podrobný popis akce - podrobná specifikace a komenář k akci: (podrobná
specifikace akce, určená pro posuzování ze strany administrátora ) podrobný rozpis počet, typ, výkon a podobně - není generováno do tabulky

txt pole - max 2000 znaků

c) Účel použití dotace na akci, který bude schválen ve smlouvě o dotaci (jedná se o
konkrétní výdaje, které budou hrazeny z dotace): (účel použití dotace bude
generován do tiskových sestav pro jednání ROK a ZOK a následně uveden ve
veřejnoprávní smlouvě) Generuje se DOTACE BUDE POUŽITA NA
Pozor! V případě schválení dotace se tímto doplňujete text veřejnoprávní smlouvy v části
odst. 1 čl. II Smlouvy – Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na:
pořízení ………………………………………................….
opravu …………………………………………………………
technické zhodnocení .......................................................................................
absolvování kurzu bezpečné jízdy ..............................................................
získání řidičského opránění skupiny C ..........................................................

Je majetek ve vlastnictví žadatele nebo bude zařazen do majetku žadatele nejpozději do
vyúčtování akce?
Nemovitý majetek
ANO
NE
Movitý majetek
ANO
NE
Pokud NE, uveďte vlastníka majetku:

Územní působnost akce:
Místo realizace:
Termín realizace akce

okres (povinné pole)
obec (povinné pole)

Zahájení (měsíc a rok): 01.01.2021
Ukončení (měsíc a rok): 30.11.2021
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Kontaktní osoba (k řešení žádosti):
titul:
telefon:

jméno:

příjmení:
e-mail:

titul:

Nápověda k části 2c (seznam požární techniky a vybavení)
Kategorie věcných prostředků a požární techniky

možnost výběru pouze v rámci jedné kategorie = zvýrazněný nadpis (to co je pod zvýrazněným
nadpisem, to lze zahrnout do souboru prostředků a je to bráno jako jeden účel. Nelze vybírat ze dvou
různých částí)
Cisternová automobilová stříkačka
pořízení, oprava nebo technické zhodnocení (bez dotace MV GŘ HZS ČR)
oprava CAS (včetně výměny pneumatik)
pořízení navijáku apod.
Dopravní automobil a další mobilní technika (např. automobilový žebřík)
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3. Rozpočet akce:
Celkové předpokládané uznatelné výdaje akce:

0,00 Kč
% podíl k celkovým
předpokládaným uznatelným
výdajům akce

z toho:
a) výše požadované dotace z rozpočtu Olomouckého kraje:
0,00 Kč
%
dotace je požadována jako ○ NEINVESTIČNÍ
○ INVESTIČNÍ
(v případě dělené dotace uveďte )
částky pro neinvestiční část
investiční část
b) vlastní zdroje:
0,00 Kč
%
c) jiné zdroje:
0,00 Kč
ad. b) Struktura vlastních zdrojů:
Struktura vlastních zdrojů:

částka:

součet = částka uvedená v B) vlastní zdroje

´=SUMA

ad. c) Struktura z jiných zdrojů:
poskytovatel:

částka:

součet = částka uvedená v C) vlastní zdroje

´=SUMA
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4. Kritéria pro hodnocení žádosti
Počet obyvatel (dle statistiky počtu obyvatel MV ČR k 1. 1. 2021)
do 300
301 - 1.000
1.001 – 5.000
5.001 – 20 000
od 20.001
Spoluúčast
Žádost o dotaci vyšší než 35.000 Kč - spoluúčast financování vždy min. 50%.
Žádost o dotaci nepřevyšující 35.000 Kč

ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne

ano
ano

ne
ne

Rozdělení JSDH obcí na základě – Nařízení Olomouckého kraje č. 2/2016 ze dne 7. 4. 2016,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje
jednotkami požární ochrany
JPO II
ano
ne
JPO III
ano
ne
JPO V
ano
ne
Rozdělení dle priorit účelu dotace
(lze
Pořízení, opravy a technické zhodnocení cisternových automobilových stříkaček;ano
ne
Pořízení, opravy a technické zhodnocení dopravních automobilů a další mobilní
požární techniky;
Absolvování kurzu bezpečné jízdy
Získání řidičského průkazu skupiny C
Pořízení, opravy a revize dýchací techniky
Pořízení, opravy a revize ochranných prostředků pro hasiče
Pořízení, opravy a revize spojových prostředků
Pořízení, opravy a revize prostředků pro osvětlení místa zásahu
Pořízení, opravy a revize prostředků pro vyprošťování
Pořízení, opravy a revize hydraulického vyprošťovacího zařízení
– Pořízení, opravy a revize prostředků první pomoci
– Pořízení, opravy a revize speciálních prostředků
– Pořízení, opravy a revize prostředků pro řezání
– Pořízení, opravy a revize prostředků pro práci s nebezpečným hmyzem
– Pořízení, opravy a revize přenosných žebříků
– Pořízení, opravy a revize prostředků pro práci ve výšce a volnou hloubkou
– Pořízení, opravy a revize prostředků pro práci na vodní hladině
– Pořízení, opravy a revize prostředků pro čerpání

ano

ne

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

– Pořízení, opravy a revize prostředků k mechanickému odvětrání kouře a
ano
ne
horkých plynů při požáru
– Pořízení, opravy a revize prostředků pro hašení a čerpání
ano
ne
– Ostatní nezařazený materiál na vybavení jednotky.
ano
ne
Předmět poskytnutí dotace s ohledem na standardizaci vybavení jednotek požární ochrany
Předmět poskytnutí dotace slouží k naplnění nebo udržení počtu daného
vybavení kategorie jednotky dle standardizace jednotek požární ochrany
v Olomouckém kraji
Předmět poskytnutí dotace je nad rámec počtu daného vybavení kategorie
jednotky dle standardizace vybavení jednotek požární ochrany v Olomouckém
kraji
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Předmět poskytnutí dotace je svým charakterem zcela mimo standardizaci
ano
ne
vybavení kategorie jednotky požární ochrany v Olomouckém kraji
Význam pro Olomoucký kraj v návaznosti na pokrytí rizik stanovených v Krizovém plánu
Velký význam s ohledem na činnost jednotky požární ochrany v systému
pokrytí rizik na území Olomouckého kraje (zóny havarijního plánování,
ano
ne
předurčenost pro dopravní nehody, území postihované opakujícími se
povodněmi, vichřicemi)
Střední význam s ohledem na činnost jednotky požární ochrany v systému
pokrytí rizik na území Olomouckého kraje (území postihované lokálními
povodněmi, vichřicemi, sněhovými kalamitami apod.)
Nízký význam s ohledem na činnost jednotky požární ochrany v systému
pokrytí rizik na území Olomouckého kraje (území bez významného rizika)
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5. Povinné přílohy:
1. Prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu žadatele (např. prostá kopie smlouvy o zřízení
běžného účtu nebo potvrzení banky o zřízení běžného účtu),
2. Není vyžadováno
3. Prostá kopie dokladu o oprávněnosti osoby zastupovat žadatele (např. prostá kopie jmenovací
listiny nebo zápisu či výpisu ze schůze zastupitelstva obce o zvolení starosty nebo zápisu ze schůze
orgánu oprávněného volit statutární orgán nebo plná moc apod.), v případě, že toto oprávnění
není výslovně uvedeno v dokladu o právní osobnosti,
4. Není vyžadováno
5. Není vyžadováno
6. Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele dle odst. 1 a 3 ( pokud byly přílohy dle
odst. 1 a 3 doloženy k žádosti o dotaci v předchozím roce a nedošlo v nich k žádné změně, lze je
nahradit čestným prohlášením) - viz Příloha č. 1 žádosti,
7. Není vyžadováno
8. Není vyžadováno mimo výjimečného případu poskytnutí veřejné podpory – příloha by se vyžádala
dodatečně
9. Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby - viz Příloha č. 4 žádosti,
10. Není vyžadováno
11. Není vyžadováno
12. Doplňující informace název a kategorie JSDH - viz Příloha č. 7 žádosti,
13. Není vyžadováno
14. Není vyžadováno
15. Není vyžadováno
16. Není vyžadováno
17. čestné prohlášení žadatele o tom, že člen/členové JSDH obce, kteří budou absolvovat výcvik pro
získání řidičského oprávnění skupiny C nebo výcvik v kurzu bezpečné jízdy je/jsou členem/ny JSDH
obce minimálně 1 rok s příslušnou zdravotní a odbornou způsobilostí (základní odborná příprava v
rozsahu 40 hodin organizovaná velitelem JSDH obce) (pokud bude žádána dotace na řidičské
oprávnění skupiny C nebo na absolvování kurzu bezpečné jízdy)
18. prostá kopie závazku mezi členem JSDH a obcí (žadatelem), jejímž obsahem bude setrvání
absolventa/ů kurzu na získání řidičského oprávnění skupiny C jako člena/nů jednotky JSDH obce po
dobu min. 5 let od úspěšného získání řidičského oprávnění skupiny C, (pokud bude žádána dotace na
řidičské oprávnění skupiny C)
19. prostá kopie závazku mezi členem JSDH a obcí (žadatelem), jejímž obsahem bude setrvání
absolventa/ů kurzu bezpečné jízdy jako člena/nů jednotky po dobu min. 2 let od absolvování kurzu
bezpečné jízdy, (pokud bude žádána dotace na kurz bezpečné jízdy)
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6. Čestné prohlášení žadatele:
1. Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité
pro posouzení žádosti,
2. Žadatel prohlašuje, že nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy
České republiky (finanční úřady, orgány sociálního zabezpečení), Evropské unie nebo některého z
jejích členských států, vůči zdravotním pojišťovnám a vůči orgánům poskytujícím finanční prostředky
na projekty spolufinancované Evropskou unií, (za neuhrazený závazek po lhůtě splatnosti vůči výše
uvedeným subjektům je považován i závazek, na který má žadatel uzavřený splátkový kalendář nebo
jiný odklad původní lhůty splatnosti),
3. Žadatel prohlašuje, že nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči Olomouckému kraji, jím
zřízeným organizacím a jiným územním samosprávným celkům (za neuhrazený závazek po lhůtě
splatnosti vůči výše uvedeným subjektům je považován i závazek, na který má žadatel uzavřený
splátkový kalendář nebo jiný odklad původní lhůty splatnosti),
4. Žadatel prohlašuje, že mu nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno
oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s akcí, na kterou má být
poskytována dotace,
5. Žadatel prohlašuje, že vůči němu (případně, vůči jeho majetku) není navrhováno ani vedeno řízení o
výkonu soudního či správního rozhodnutí,
6. Žadatel prohlašuje, že se nenachází v procesu zrušení s právním nástupcem. (např. sloučení)
7. V případě neúplných či nepravdivých informací žadatel bere na vědomí, že je povinen ihned
(po prokázání neúplnosti či nepravdivosti údajů) vrátit požadovanou částku na účet
Olomouckého kraje.
Místo a datum:
Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:
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Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele
Pokud byly v předchozím roce předloženy požadované přílohy 1 a 3 dle odst. 5. žádosti a u
žadatele nedošlo k žádné změně v údajích uvedených v těchto přílohách, vyplní žadatel pouze
toto čestné prohlášení.

Čestné prohlášení
Prohlašuji na svou čest, že v názvu žadatele (právnické osoby)
v jeho IČO
v jeho sídle
v osobě statutárního zástupce ani v čísle účtu, v registraci k dani z přidané hodnoty, nedošlo od doby
podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Program na podporu JSDH 2020 ke změně.
Toto čestné prohlášení nahrazuje povinnost žadatele odevzdat požadované přílohy dle odst. 8.4.
Pravidel Olomouckého kraje pro Program na podporu JSDH 2021 k identifikaci žadatele. Jsem
seznámen s tím, že pokud by byly uváděné skutečnosti nepravdivé, budu čelit všem následným
postupům v souladu se zákony ČR, zejména povinnosti vrátit poskytnutou dotaci včetně penále.
V

dne

podpis:
jméno a příjmení:
funkce:
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Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
ve smyslu § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů ("zákon č. 250/2000 Sb.")
za účelem poskytnutí podpory z prostředků Olomouckého kraje

Název akce:
Žadatel:
Sídlo / adresa:
IČO:

1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
(§ 10a odst. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 250/2000 Sb.)
titul:
jméno:
příjmení: titul:
funkce (např. předseda, jednatel, ředitel….):
Adresa:
ulice:
č. popisné:
(sídlo,
obec
PSČ:
bydliště)
2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele
(§ 10a odst. 3 písm. f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb.)
Jiné osoby mají podíl v osobě žadatele:
○ ANO
○ NE
titul:
jméno:
příjmení: titul:
Adresa:
ulice:
č. popisné:
(sídlo,
obec
PSČ:
bydliště)
Výše podílu v %
3. Identifikace osob, v nichž má právnická osoba, která je žadatelem, přímý podíl, a výše tohoto
podílu (§ 10a odst. 3 písm. f) bod 3 zákona č. 250/2000 Sb.)
Žadatel má přímý podíl v jiných osobách:
○ ANO
○ NE
IČO:
Název/obchodní firma:
Adresa / ulice:
č. popisné:
sídlo
obec
PSČ:
Výše podílu v %
Čestné prohlášení žadatele:
Žadatel tímto čestně prohlašuje, že níže uvedené údaje stanovené § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000
Sb. jsou pravdivé a úplné.

Místo a datum:

Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:
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Doplňující informace Název a kategorie jednotky:
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