Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Horní Podluží
Rybářský kroužek
Jan Hampl, tel.
407 55 Dolní Podluží 149
Dolní Podluží 30. dubna 2020

Obec Dolní Podluží
407 55 Dolní Podluží Cp. 6

Žádost o finanční příspěvek (dar) na činnost rybářského kroužku
Opčtovně se na Obec Dolní Podluží obracím s žádostí o neinvestiční finanční podporu
- dar na činnost rybářského kroužku. V letošním roce 2020 byl provoz kroužku poznamenán
opatřením v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Přesto bych rád po ukončení opatření
zprostředkoval dětem několik akcí, které se neobejdou bez finanční pomoci.
V letošním roce chci opčtovnč uskutečnit závod v lovu ryb udicí - Podlužský kapřík,
vícedenní akci s dětmi na některém rybářském revíru a jednodenní rybářský výlet za rybami
na některou ze severočeských řek. Předpokládám, že se děti rovněž opět zúčastní některého
z pravidelných závodů, které se konají ve Šluknovském výběžku.
výše finančního příspěvku jsem pokrátil vzhledem k současné situaci. Pro informaci
ještě uvádím, že v současné době je do kroužku zapsáno 18 dětí, z nichž je 10 dětí z Dolního
Podluží. O příspěvek budu dále žádat po Obci Horní Podluží, ze které jsou do kroužku
zapsány 3 děti. Ostatní obce jsou zastoupeny po jednom dítěti. Více informací o činnosti
kroužku chci opčt na podzim uveřejnit v Permoníku.
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Děkuji a s pozdravem
Jan
védo

Irybářs ého kroužku

Český rybářský svaz, z.s.
-'-

níĹstnĹ organizace
HORNÍK)DLUŽÍ
IČ:647á7415

Obec Dolní Podluží
Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží
_

Žádost o poskytnutí neinvestiČní účelové dotace
nebo návratné finanční výpomoci

(dotace na činnost z rozpočtu Obce Dolní Podluží pro rok 2020)

ÚDAJE O ŽADATELI
Žadatel

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Horní

(název, li fyzické osoby jméno a příjmení)

Podluží

Forma právnické osoby
(např spolek, nadace, apod )

spojek

Sídlo Žadatele

.

(shodné se stanovami, ZL, u FO trvalé bydliště)

Horní Podluží, Žofín Cp. 2

Identifikační číslo (je-li přiděleno)

64707415

Datum narození (fýzická osoba nepodnikatel)

"

1. zástupce žadatele
(jmCno. phjmeni, zdůvodněni zastoupeni)
Ulice. obec, PSČ

Mgr. Jiří Ulrich, předseda spolku
Cp. 278, Horní Podluží, 407 57

Telefon
E-mail
2. zástupce žadatele
(µnCno, přijmcni, zdůvodněni zastoupeni)
Ulice, obec, psč

Klepněte sem a zadejte text.
"
Klepněte sem a zadeite text,

Telefon

Klepněte sem a zadejte text.

E-mail

Klepněte sem a zadejte text.

Bankovní spojení

"
CSOB Rumburk

(název peněžního ústavu)

Číslo účtu a kód banky

201164378/0300

Osoba zodpovědná za žádost
(je-li odliŠná od osoby/zástupce žadatele)
Jméno, při.jmení

Jan Hampl, vedoucí rybářského kroužku

Telefon:
E-mail:
Doplňující údaje k žadateli - právnické osobě
Identifikace osob s podílem v této
právnické osobě
+ výše tohoto podílu
Identifikace osob, v nichž má právnická
osoba příniý podíl
+ výše tohoto podílu

-

Obec Dolní Podluží

ĹJjŽádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace nebo návratné finanční výpomoci

DOTACE
OBLAST PODPORY

volný Čas

NÁZEV PROJEKTU/ČINNOSTI

činnost rybářského kroužku

DOBA, V NÍŽ MÁ BÝT DOSAŽENO
PROJEKTU/ČINNOSTI

2020

POŽADOVANÁ DOTACE (V KČ)

6.000,- Kč

(kultura - sport - volný čas - jiné)

ÚDAJE O ČINNOSTI l PROjEKTU
Popis projektu (obsah, cíl, aktivity, místo realizäce, přínos, cilové skupiny)
-

činnost rybářského kroužku

ÚČel dotace (popis účelu, na který bude dotace použita)

-

uvedená částka bude použita na činnost rybářského kroužku, zejména financování jedné
vícedenní akce (rybolov na některém rybářském revíru), kde bude dětem zajištěno
ubytování, strava, doprava, krmení, program)

Odůvodnění žádosti
Klepněte sem a zadejte text.
Seznam příloh žádosti
l.
2.
3.

Rozpis předpokládaných příjmů a výdajů na akci/činnost pro rok 2020 - nedílná součást žádosti
Schválení závazkového vztahu výborem spolku
Stanovy spolku, zápis z ustavujici schůze spolku. kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu
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Obec Dolní Podluží

,~1 Zádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace nebo návratné finanční výpomoci

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Žadatel prohlašuje, že

·

uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že nezatajuje žádné okolnosti, důležité pro
posouzení projektu;

·

má vyrovnány všechny závazky vůči obci a jeho organizacím;

·

na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebyl zrušen konkurz pro nedostatek majetku žadatele,
nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebo není v likvidaci;

·

žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný Čin (skutková podstata související s předměteín
jeho činnosti nebo trestný čin proti majetku);

·

s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti Obcí Dolní Podluží pro
účely dotačního řízení.

V Dolním Podluží dne

český rybářský suaz, z.s.

30.04,2020

místní organizace

HORNÍ I'UDLUŽÍ
-1-

IČ: 647(J7415

Podpis žadatelů/osob oprávněných jednat
za žadatele, razítko

k žádosti je dále potřeba připojit:
·

Kopii dokladu jednoznačně prokazujícího právní subjektivitu žadatele (např. stanovy, výpis
z obchodního rejstříku, zřizovací listiny, apod.).

·

Doklad o oprávněnosti osoby jednat za právnickou osobu (např. jmenovací dekret, zápis o zvolení
členů statutárního orgánu, plnou moc, apod.).

·

Kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu

UPOZORNĚNÍ
Neúplné vyplnění žádosti' může být důvodem k zamítnutí žádosti.
Uvedení nepravdivých údajů je důvodem k zamítnuti žádosti.
F

' § lOa odst, 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
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\,~i Zádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace nebo návratné finanční výpomoci

Rozpis předpokládaných příjmů a výdajů na akci/činnost pro rok 2020
-

nedílná součást žádosti

Příjmy
Příjmy vlastni

Bližší specifikace
CRS, z,s., Severočeský územní
.
svaz Ustľ nad Labem

KČ
19.700,- KČ
Klepněte sem a zadejte text.
Klepněte sem a zadejte text.

Příjmy ostatní

Předpokládaná částa získaná od

2.000,- KČ

obce Horní Podluží

Klepněte sem a zadejte text.
Příspěvek od obce:

dle žádosti

6.000,- KČ

Celkem příjmy:
výdaje

27.700,- Kč
Bližší specifikace

KČ

zabezpečení závodu
podlužský kapřík (ceny,
občerstvení)

Nákup materiálu:

návnady a nástrahy na
závodech a vícedenní akci
zabezpečení jednodenní
akce, vstupné, strava

17.700,- Kč

zabezpečeni vIcedenní
akce (návnady a nástrahy, strava
dětí)
Energie:

Klepněte sem a zade.jte text.

Cestovné:

-

doprava děti

2.000,- Kč

Pronájem:

-

ubytování dětí

8.000,- Kč

Služby:

Klepněte sem a zade.jte text.

Klepněte sein a zade.jte text.

Mzdové náklady:
(např, platby rozhodčím,

·
Klepnete sein a zadejte text.

"
i
Klepnete sem a zade, tě text.

Poplatky (registrace apod.)

Klepněte sem a zade.jte text.

Klepněte sem a zadejte text.

účinkujícím)

Celkem výdaje:

27.700,- kč
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Zádost
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace nebo návratné finanční výpomoci

Raz'tko a podpis žad,t, ,. ýá" /íůůt

český rybářský svaz, z.s.
místní organizace

-1-

HORNÍPODLUŽÍ
IČ:647Q7415

REGISTRAČNÍ

LIST

organizační jednotky Českého rybářského svazu, z. s.

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Horní Podluží
Sídlo: Žofín 2, 407 57 Horní PodluŽí

IČO: 64707415

je pobočným spolkem Českého rybářského svazu, z. s., IČO: 00443 191, se sídlem
Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, (dále jen ,,ČRS") s právní osobností vymezenou
§ l odst. 5 Stanov ČRS, pod evidenčním číslem
4049

výše uvedený pobočný spolek zastupují v souladu s ustanovením § 20 odst. l Stanov ČRS:

Předseda: Mgr. ULRICH jiří, 640401/2681, 407 57 Horní PodluŽí Cp. 278
(příjniení, jméno, rodné číslo, adresa)
Den vzniku íúnkce: 22. 3. 2014
Jednatel: KOUTECKÝ Jiří, 500809/275, Frindova 28, 407 46 Krásná Lípa
(příjmení, jméno, rodné číslo, adresa)
Den vzniku funkce: 22. 3. 2014
jako statutární orgány.

Místopředseda: DOUBECKÁ Lenka, 615523/0521, Karlova 2643, 407 47 Varnsdorf
(příjineM, jméno, rodné číslo, adresa)

Tato místní orgai a

vznikla v roce 1996.
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V Praze dne l. září 2015

.
V
jednatel
CRS

@
Číslo účtu: 201164378/0300

TELEFON
412358311

INTERNET
www.erasvet.cz
Volba ,,napište nám"

DATUM
5.5.2016

Věc
vážený kliente,

Potvrzujeme, že dne 13.1.2006 byla uzavřena smlouva o zřízení a vedeni účtu č,
201164378/0300, mezi ČSOB,a.s. a ČRS, z.s. MO Horní Podluží iCO 64707415
Vzhledem k tomu, že k účtům ČSOB,a.s. je klientům vydáno potvrzení, o otevření
účtu, není smlouva, o zřízení a vedení účtů, jejich součástí.
Potvrzení se vydává na žádost klienta, pro doložení splnění podmínky účelu dotace.
v Rumburku dne 5.5.2016
l
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Jiřina Zůbková
manažer finančního
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FC Rumburk

9. května 393
108 01 Rumburk
2319

'

FC Rumburk

Poštovní spořitdna je 8oučásti Československô obchodní banky, a. s.
Československá obchodní banka, a.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

