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DOTAČNÍ TITUL DOTACE NA ČINNOST, AKCE A PROJEKTY HASIČŮ
(FYZICKÝCH OSOB), SPOLKŮ A POBOČNÝCH SPOLKŮ HASIČŮ
OLOMOUCKÉHO KRAJE 2016
PRAVIDLA
I. Žadatel
Těmito pravidly se upravuje postup a podmínky pro poskytování neinvestičních dotací
z rozpočtu Olomouckého kraje hasičům (fyzickým osobám), spolkům a pobočným spolkům
hasičů Olomouckého kraje (vše společně dále také jen „spolky hasičů OK“) zejména
v následujících oblastech:
a) na činnost okresních spolků hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen OSH
ČMS) Olomouckého kraje;
b) na akce nebo projekty spolků hasičů OK (o dotaci na akci či projekt je
oprávněn požádat pouze ten žadatel, který akci či projekt pořádá).
II. Důvod a účel poskytnutí dotace
Důvodem poskytnutí dotace je dodržení Programového prohlášení Rady Olomouckého
kraje pro období 2012 – 2016, bod 11, odst. 2 – zkvalitnění spolupráce s neziskovými
a dobrovolnými organizacemi, které se podílejí na odstraňování následků mimořádných
událostí nebo krizových situací.
Účelem je podpora činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného
charakteru v oblasti požární ochrany, zaměřená na činnost spolků a pobočných spolků
hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování
hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární
techniky.
1) Dotace na činnost se poskytuje na mzdy a potřebné odvody pracovníkům
sekretariátu, na provoz kanceláře a další činnost sekretariátu spojenou s přípravou
a realizací akcí a projektů OSH ČMS (pořízení kancelářských potřeb, úhrada nájmu
kanceláře bez energií, úhrada poštovních, internetových a telefonních služeb,
propagace a propagační materiály aj.), v rozsahu plnění vyplývající
z Přílohy č. 1. Žadatelem o dotaci na činnost může být pouze OSH ČMS
Olomouckého kraje.
2) Dotace na akce a projekty se poskytují:
a) na podporu akcí pořádaných spolky hasičů OK a jedná se zejména o hasičské
soutěže, hasičské soutěže mládeže, ukázky techniky, výstavy, reprezentaci
na mistrovství v požárním sportu a to v rozsahu dle Přílohy č. 1;
b) na podporu prezentace požární ochrany veřejnosti, jedná se zejména o oslavy
výročí založení spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje - např.
70, 80, 90, 100, 105, 110, 115, 120 let a více, v rozsahu dle Přílohy č. 1;
c) na podporu udržování hasičských tradic a informování o historii hasičstva.
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3) Dotace není určena na financování požární techniky ani na pořízení věcných
prostředků požární ochrany, na které je poskytována dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje podle dotačního titulu Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí Olomouckého kraje pro rok 2016. Dotaci na činnost, akce a projekty hasičů
(fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje pro daný
rok) tedy nelze využít na nákup požárních hadic, věcného vybavení požárních
zbrojnic, motorových stříkaček apod., ani pokud jsou určeny jako ceny v soutěži.
Dotaci nelze použít na rekonstrukci a opravu budov.
4) Dotace není určena na nákup darů (mimo cen do soutěží, budou-li soutěže
pořádány) a pohoštění (mimo pitný režim při soutěžích, budou-li soutěže pořádány
a mimo stravy na setkání zasloužilých hasičů), krytí mezd a honorářů (mimo
ozvučení akcí, bude-li prováděno) v rámci pořádaných akcí a projektů.
III. Pravidla pro poskytnutí dotace
1) Nejvyšším kritériem hodnocení při poskytování dotací na činnost, akce a projekty
v rámci tohoto dotačního titulu je:
1. zajištění celoroční činnosti OSH (mzdy a potřebné odvody);
2. uspořádání akcí s celokrajskou působností (např. soutěže v požárním sportu
mládeže, dětí a dospělých, setkání zasloužilých hasičů aj.);
3. akce pořádané Moravskou hasičskou jednotou;
4. soutěže pořádané spolky hasičů podporující děti a mládež.
Středním kritériem hodnocení při poskytování dotací na činnost, akce a projekty
v rámci tohoto dotačního titulu je:
5. uspořádání akcí s okresní působností (např. soutěže v požárním sportu
mládeže, dětí a dospělých, setkání zasloužilých hasičů aj.);
6. oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů;
Nižším kritériem hodnocení při poskytování dotací na činnost, akce a projekty
v rámci tohoto dotačního titulu je:
7. uspořádání výstavy a prezentace současné a historické požární techniky
Žádosti splňující kritérium 1 – 4 budou zařazeny do skupiny A s nejvyšší váhou
hodnocení žádosti a stanovení výše dotace. Žádosti nesplňující kritérium 1 – 4, ale
splňující kritérium 5 – 6, budou zařazeny do skupiny B s nižší váhou hodnocení
žádosti a stanovení výše dotace a bude jim vyhověno v případě, že po stanovení
výše dotace u žádostí skupiny A budou v dotačním programu k dispozici finanční
prostředky.
Žádosti nesplňující kritérium 1 – 6, ale splňující kritérium 7 budou zařazeny
do skupiny C a bude jim vyhověno v případě, že po stanovení výše dotace u žádostí
skupiny A, B budou v dotačním programu k dispozici finanční prostředky.
2) Dotaci Olomouckého kraje lze použít v kombinaci se státem poskytnutou účelovou
dotací a dalšími příspěvky.
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3) Hasiči, spolek a pobočný spolek hasičů Olomouckého kraje žádají o poskytnutí
dotace doručením řádně vyplněné písemné žádosti (Příloha č. 2) Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, Kancelář ředitele, oddělení krizového řízení v termínu
od 21. 1. 2016 do 31. 7. 2016. Projednání žádostí bude zařazeno na program
schůze Rady Olomouckého kraje dle pořadí doručených žádostí v termínu:
23. 3. 2016, 19. 5. 2016 a 18. 8. 2016 (v případě poskytnutí příspěvku
nad 200.000 Kč bude poskytnutí schvalováno ještě i Zastupitelstvem Olomouckého
kraje).
4) Termín pro ukončení přijímání žádostí: 31. 7. 2016.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 60 dnů ode dne podání žádosti.
5) Podrobnosti čerpání dotace specifikují smlouvy uzavřené mezi jednotlivými příjemci
a Olomouckým krajem.
6) Na poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje není právní nárok a Rada
Olomouckého kraje si vyhrazuje právo na poskytnutí výjimky z Dotace na činnost,
akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků Olomouckého
kraje 2016. Dotace se poskytuje pro konkrétní kalendářní rok. Na základě žádosti
přijaté Olomouckým krajem v roce 2016 není možné poskytnout dotaci na rok 2017.
7) Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně doručené žádosti, která je zveřejněna
spolu s programem na webových stránkách Olomouckého kraje. Žádost o dotaci
musí být vyplněna elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách
vyhlašovatele. Po vyplnění lze žádost vytisknout nebo uložit. Žádost je možno podat
ve stanovené lhůtě:
a) písemně – zasláním 1 originálu na adresu Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc nebo
b) písemně – osobním doručením 1 originálu na podatelnu Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, nebo
c) jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních předpisů (např.
emailem
se
zaručeným
elektronickým
podpisem
na
adresu
e-podatelna@kr-olomoucky.cz nebo datovou zprávou do datové schránky
ID: qiabfmf).
Kontaktní osoba:

Iveta Skřečková
Krajský úřad Olomouckého kraje
Kancelář ředitele – oddělení krizového řízení
Jeremenkova 40a
779 11 OLOMOUC
Tel: 585 508 247
e-mail: i.skreckova@kr-olomoucky.cz

8) K vyplněné žádosti o dotaci budou připojeny následující povinné přílohy:
a) prostá kopie dokladu prokazujícího právní osobnost žadatele (např. prostá
kopie výpisu z veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, registru
ekonomických subjektů nebo jiné zákonem stanovené evidence) příp. jiného
dokladu o právní subjektivitě žadatele (platné stanovy, statut apod.),
b) prostá kopie dokladu o oprávněnosti osoby zastupovat žadatele (např. prostá
kopie jmenovací listiny, zápisu či výpisu ze schůze o zvolení starosty, zápisu
ze schůze orgánu oprávněného volit statutární orgán, plná moc apod.),
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c) prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu žadatele (např. prostá kopie
smlouvy o zřízení běžného účtu, potvrzení banky o zřízení běžného účtu),
d) čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele (viz Příloha č. 3), které
nahrazuje podklady dle bodu a), b) a c) pokud tyto předložil příjemce oddělení
krizového řízení v uplynulých dvou letech a nedošlo v nich ke změně.
9) Celková výše prostředků na dotace je limitovaná objemem finančních prostředků,
který je vyčleněn na oblasti uvedené v bodě I. těchto pravidel ve schváleném
rozpočtu Olomouckého kraje na daný kalendářní rok. Poskytované dotace slouží
jako doplňkový zdroj financování. Na dotační titul Dotace na činnost, akce a projekty
hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2016
je určena částka 2.000.000 Kč.
10) Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli:
a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

který nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné
správy České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských
států, dále zdravotním pojišťovnám a orgánům, poskytujících finanční
prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU;
který nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči vyhlašovateli a jeho
zřízeným organizacím,
který se nenachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo
v jeho případě k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani
nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
který se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace,
zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu zrušení
s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní
společnosti);
kterému nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo
zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo
související s projektem, na který má být poskytována dotace;
vůči kterému (případně, vůči jehož majetku) není navrhováno ani vedeno
řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či
prováděna exekuce;
který nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním
či pozměňováním veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin
hospodářský anebo trestný čin proti majetku podle hlavy druhé a deváté části
druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, či
podle hlav páté a šesté části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo v souvislosti s takovým
trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-li
žadatel právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech
osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za
účelem zastupování právnické osoby pro účely podání žádosti o poskytnutí
dotace a uzavření a realizace Smlouvy.

11) Poskytnutá neinvestiční dotace není převoditelná na jiný subjekt.
12) Neinvestiční dotace dle těchto pravidel se neposkytuje obcím a organizacím, které
obce zřizují, a dále rovněž organizacím, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj.
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13) V případě porušení rozpočtové kázně je poskytovatel povinen postupovat v souladu
s platnými právními předpisy, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů.

Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba
bude v případě porušení jednotlivých ujednání
uplatňována kumulativně)
Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky
odděleně nebo na samostatném bankovním účtu, je-li
tato povinnost uvedena ve smlouvě
Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití
dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů od data
uvedeného ve smlouvě
Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití
dotace s prodlením do 30 kalendářních dnů od data
uvedeného ve smlouvě
Předložení doplněného vyúčtování a závěrečné zprávy
o využití dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů od
marného uplynutí náhradní lhůty, uvedené ve výzvě
k doplnění vyúčtování
Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených
ve smlouvě
Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách
zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení,
statutárního zástupce a o jiných změnách, které mohou
podstatně ovlivnit způsob finančního hospodaření
příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu k dotaci, je-li tato
povinnost uvedena ve smlouvě.

Výše odvodu v %
z celkově
poskytnuté
dotace
5%

2%

5%

5%

5%

5%

IV. Podmínky použití dotace a náležitosti smlouvy
V uzavřené smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace bude mimo jiné stanoveno:
1) účelovost a hospodárnost dotace včetně časové použitelnosti dotace,
2) způsob a podmínky použití a vyplácení dotace,
3) vymezení uznatelných a neuznatelných výdajů (např. dotaci nelze použít
na podnikatelskou činnost),
4) stanovení období, ve kterém budou výdaje na akci (projekt) či činnost považovány
za uznatelné (v jakém období před uzavřením smlouvy nebo až po jejím uzavření),
5) způsob a termíny vyúčtování poskytnuté dotace a zpracování závěrečné zprávy
o využití dotace,
6) postup při nedodržení stanoveného účelu, porušení rozpočtové kázně, případně
při nevyčerpání dotace,
7) povinnost příjemce dotace k propagaci Olomouckého kraje,
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8) povinnosti oznámit do 15 dnů od takové skutečnosti svůj případný zánik,
transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod.
Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných
spolků Olomouckého kraje 2016 byla schválena usnesením Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/18/30/2015 ze dne 18. 12. 2015.
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Příloha č. 1
1) Poskytnutí dotace pro hasiče, spolky a pobočné spolky hasičů Olomouckého
kraje bude provedeno následujícím způsobem:
a) Dotace na činnost v daném kalendářním roce může činit max. 150.000 Kč. Z této
částky bude odečtena částka ve výši finančního příspěvku poskytnutého Hasičským
záchranným sborem Olomouckého kraje (dohodou pro potřeby OSH ČMS), pokud
OSH ČMS na něj vznikl nárok. Tuto skutečnost o poskytnutí příspěvku Hasičským
záchranným sborem Olomouckého kraje je nutné doložit v žádosti a bude
zohledněna při stanovení výše dotace.
b) Poskytnutí dotace na akce a projekty bude v daném kalendářním roce provedeno
v rozsahu dle níže uvedené tabulky.
Akce pořádané krajským spolkem hasičů Olomouckého
kraje (KSH) nebo okresním spolkem hasičů Olomouckého Maximální výše dotace
kraje (OSH) nebo okresním výborem Moravské hasičské
jednoty Olomouckého kraje (OV MHJ)
10.000 Kč
Krajské setkání zasloužilých hasičů (pořádá a žádá KSH)
Krajské kolo soutěže požární ochrany očima dětí (pořádá a
žádá KSH)

5.000 Kč

Krajské kolo dospělých - (pořádá a žádá KSH)

15.000 Kč

Krajské kolo mládeže a dorostu - (pořádá a žádá KSH)

25.000 Kč

Okresní setkání zasloužilých hasičů

5.000 Kč

Okresní kolo dospělých

8.000Kč

Okresní kolo mládeže

10.000 Kč

Přebor MHJ dospělých

10.000 Kč

Velká cena Přerovska v požárním sportu MHJ

25.000 Kč

Přebor MHJ mládeže

10.000 Kč

Vědomostní a dovedností soutěže pro mládež MHJ

30.000 Kč

Akce pořádané spolky hasičů Olomouckého kraje

Maximální výše dotace

Soutěž v požárním sportu

5.000 Kč

Soutěž v požárním sportu mládeže

7.000 Kč

Významné oslavy výročí založení SDH (70, 80, 90, 100,105,
110, 115, 120 a více let)

10.000 Kč

Memoriál uspořádaný za dobrovolného hasiče, který
zahynul při plnění svých služebních povinností

15.000 Kč

Reprezentace Olomouckého kraje na Mistrovství republiky v
požárním sportu (částka na 1 družstvo)*, žádá KSH

10.000 Kč
5.000 Kč

Výstavy, prezentace požární techniky

* Jedná se zejména o dotaci na úhradu cestovného, ubytování, výstroje a reprezentaci Olomouckého kraje,
tuto dotaci lze čerpat zpětně.
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Příloha č. 2

VZOR ŽÁDOSTI
NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI!

ŽÁDOST
O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK
2016
DOTAČNÍ PROGRAM
DOTAČNÍ TITUL

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů
(fyzických osob), spolků a pobočných spolků
hasičů Olomouckého kraje 2016

NÁZEV AKCE/ PROJEKTU
VZOR – NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI!
NEBO ČINNOSTI
1. ÚDAJE O ŽADATELI
a 1) Fyzická osoba
Jméno, příjmení, titul
Datum narození
a 2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba:
Jméno, příjmení, titul podnikající fyzické osoby:
Datum narození podnikající fyzické osoby:
nebo
Název/ obchodní firma právnické osoby:
IČ:
DIČ (bylo-li přiděleno):
b) Sídlo/ adresa bydliště žadatele:
Ulice:
Orientační číslo, číslo popisné:
Obec, část obce:
Okres:
PSČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
c) Statutární zástupce žadatele (funkce):
Jméno a příjmení, titul:
Adresa:
Ulice:
Orientační číslo, číslo popisné:
Obec, část obce:
Okres:
PSČ:
Telefon:
Mobil:
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Fax:
E-mail:
Informace dle §10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
d) Je-li žadatel právnickou osobou s podílem v právnické osobě
žadatele:
ANO/NE
Obchodní firma
Sídlo/Adresa
IČ/Datum narození
Výše podílu v %
e) Je-li žadatel právnickou osobou, uvede osoby, v nichž má žadatel přímý podíl:
ANO/NE
Obchodní firma
Sídlo/Adresa
IČ/Datum narození
Výše podílu v %
Žadatel je plátcem DPH:
ANO/NE
Žadatel může uplatňovat v rámci projektu DPH na vstupu:
ANO/NE
f) Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Banka, kód banky:
2. ÚDAJE O PŘEDKLÁDANÉ ŽÁDOSTI
a) Účel dotace na činnost, akci/projekt a
jeho cíl:
Akce a projekty: žadatel vypíše text: na akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků
a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje;
Činnost: žadatel (okresní nebo krajské sdružení hasičů) vyplní následující text:
organizace a materiálně technické zajištění projektů činnosti příjemce a úhrada mezd
a potřebných odvodů pracovníků sekretariátu
b) Popis činnosti, akce/projektu (odůvodnění, termín realizace):
Akce a projekty: žadatel vypíše přesný název akce/projektu, termín konání akce
a přesnou strukturu použití dotace;
Činnost: žadatel (okresní nebo krajské sdružení hasičů) vypíše finanční částky
na úhradu mezd a potřebných odvodů pracovníků sekretariátu
c) Územní působnost činnosti, akce/ projektu:
d) Očekávané přínosy dotace:
e) Způsob realizace činnosti, akce/ projektu včetně časového harmonogramu:
f) Význam činnosti, akce/ projektu pro Olomoucký kraj:
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g) Způsob propagace činnosti, akce/ projektu:
h) Výstupy pro hodnocení činnosti, akce/ projektu:
i) Odpovědná osoba za činnost, akci/ projekt (příp. odborný garant projektu):
Jméno, příjmení, titul:
Adresa:
Ulice:
Orientační číslo, číslo popisné:
Obec, část obce:
Okres:
PSČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
j) Kontaktní osoba (pokud není totožná s odpovědnou osobou):
Jméno a příjmení:
Adresa:
Ulice:
Orientační číslo, číslo popisné:
Obec, část obce:
Okres:
PSČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
3. ROZPOČET PROJEKTU
a) Celkové náklady realizované činnosti, akce/
projektu:
z toho:
výše požadované dotace z rozpočtu Olomouckého kraje:
vlastní zdroje:
jiné zdroje (rozepsat poskytovatele včetně částek):
b) Struktura použití dotace z rozpočtu Olomouckého kraje:
c) Žadatel vede své účetnictví v rámci: (nehodící se škrtněte)
c 1) kalendářního roku
c 2) hospodářského roku
(uveďte den a měsíc počátku i konce Vašeho hospodářského roku)
4. PŘEHLED DOTACÍ ČERPANÝCH V MINULOSTI
a) Byla poskytnuta dotace na stejný účel v předchozím kalendářním roce?
ANO/ NE
b) Pokud byla poskytnuta dotace dle písmena a), uveďte skutečné přínosy dotace:
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c) Celkový počet podaných žádostí o dotaci z rozpočtu OK za období 2012 - 2015:
d) Celkový počet poskytnutých dotací z rozpočtu OK za období 2012 - 2015:
5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
není požadováno
6. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE DLE ČLÁNKU 5.2. PRAVIDEL
Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné
okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
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.
Žadatel prohlašuje, že nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči vyhlašovateli
a jeho zřízeným organizacím
Žadatel prohlašuje, že se nenachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a
nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani
nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
Žadatel prohlašuje, že se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např.
likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu zrušení s
právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti);
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 projektem, na který má být poskytována dotace;
Žadatel prohlašuje, že vůči němu (případně vůči jehož majetku) není navrhováno ani
vedeno řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna
exekuce;
Žadatel prohlašuje, že nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či
pozměňováním veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský
anebo trestný čin proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, či podle hlav páté a šesté
části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani
proti němu nebylo v souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle
zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů; je-li žadatel právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení
všech osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem
zastupování právnické osoby pro účely podání žádosti o poskytnutí dotace a uzavření
a realizace (této) smlouvy o poskytnutí dotace.
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Žadatel souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení /názvu /obchodní firmy, adresy
svého bydliště /sídla, IČ, výše poskytnuté podpory a účelu, na nějž je podpora
poskytována včetně názvu projektu a se zpracováním svých osobních údajů uvedených
v této žádosti Olomouckým krajem pro účely dotačního řízení v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
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.
Datum:
Podpis žadatele, příp. razítko:
7. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PODPORU V REŽIMU DE MINIMIS
Součástí žádosti je přiložené Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu
de minimis. (Tam kde se jedná o veřejnou podporu)
Datum:
Podpis žadatele, příp. razítko:

8. POVINNÉ PŘÍLOHY dle pravidel vzorového dotačního programu:
1. Doklad o právní osobnosti žadatele (kopii výpisu z veřejného rejstříku, platné
stanovy s čitelným otiskem registrace MV ČR, statut společnosti, apod.).
2. Doklad oprávněnosti osoby zastupovat právnickou osobu (např. kopie zápisu,
usnesení či zvolení do funkce, jmenovací dekret, plná moc apod.), v případě že
toto oprávnění není výslovně uvedeno v dokladu o právní osobnosti.
3. Prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu žadatele
4. Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele dle bodu 1-3
9 PŘÍLOHY DLE POŽADAVKU pravidel tohoto programu:
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Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji,
že
v
identifikaci
žadatele
(právnického
subjektu)…..…………
………………………….., IČ……………., se sídlem ………………………….., nedošlo
od doby podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Čerpání neinvestičních finančních
dotací z rozpočtu Olomouckého kraje hasičům (fyzickým osobám) a na činnost, akce
a projekty spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje v roce …… ke změně.
Toto čestné prohlášení nahrazuje povinnost odevzdat požadované přílohy 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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