
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Identifikační údaje

Poskytovatel 014D241000262

JSDH-V2-2020-00340

Identifikační číslo

Identifikační číslo EIS

Ministerstvo vnitra

Typ financování Ex ante

Adresa Nad Štolou 936/3, 17000 Praha 7

01424 - Dotace pro jednotky SDH obcíProgram

Název akce (projektu) Horní Maršov - Dopravní automobil

Účastník

Horní Maršov

IČ nebo RČ

Místo realizace

Alokace v území (LAU)

Osoba oprávněná

OBEC HORNÍ MARŠOV

 Pavel Mrázek

CZ0525 Trutnov

00277878

Telefon

E-mail

+420736680605

starosta@hornimarsov.cz

Ulice

 Horní Maršov

Bertholdovo náměstí 102

PSČ 

Obec

54226

 450 000,00KčDotace

Rok Vlastní zdroje (min ) CELKEM1
1

Údaje v KčSouhrn financování 

Účast státního rozpočtu/dotace (max )

 450 000,00  1 698 440,70 1 248 440,702020

 450 000,00  1 248 440,70  1 698 440,70Celkem

Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.1

Ukončení ZávaznostTermíny akce (projektu)Kód

Vydání Registrace akce (projektu) 27.01.20202022 max

Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 31.12.20202018 max

Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 31.03.20212042 max

Cíl akce (projektu)

Cíl nebyl stanoven

Cílová

hodnota

Výchozí

hodnota

Měrná

jednotka
Indikátory akce (projektu)

Datum

dosažení
Kód

Indikátory nebyly stanoveny.

Parametry akce (projektu) Hodnota
Měrná

jednotka
Závaznost

Minimální

hodnota

Maximální

hodnota
Kód 22

32003 - dopravní automobil  1,00  0,00ks 1  0,00pre

V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).2
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Podmínky účasti státního rozpočtu

Podmínky účasti státního rozpočtu na financování akce č. 014D241000262 stanovené poskytovatelem dotace k Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace:

1. Příjemce dotace musí dodržet ustanovení uvedená ve výzvě JSDH_V2_2020 "Pořízení nového dopravního automobilu" (č.j. 

MV-56988-2/PO-IZS-2019 schválené dne 24. dubna 2019), vydané MV-GŘ HZS ČR.

2. Příjemce dotace musí dodržet závazné termíny, parametry a financování akce uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

3. Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce předloží příjemce dotace ve stanoveném termínu a v souladu s výzvou 

JSDH_V2_2020 "Pořízení nového dopravního automobilu". Součástí dokumentace bude/ou kopie výpisu/ů z účtu/ů dokladující/ch 

úhradu za předmět smluvního dokumentu.

4. V závislosti na podmínkách věcného plnění výše uvedené akce příjemce dotace uhradí dodávku dle platebních podmínek Kupní 

smlouvy s dodavatelem KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová 269, Praha 6, 165 00.

5. Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce dotace vedený u ČNB na základě předložení daňového dokladu (faktury) se 

všemi náležitostmi, ve kterém bude nastavena splatnost minimálně 30 kalendářních dnů.

6. Pojem ukončení realizace akce je naplněn podpisem dodacího listu nebo obdobného dokumentu oběma smluvními stranami při 

převzetí předmětu smlouvy.

7. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 15. prosince 2020 vrátit nevyčerpané prostředky dotace zaslané na jeho účet vedený u 

ČNB zpět na účet MV-GŘ HZS ČR.

8. Příjemce dotace je povinen v souladu s ust. § 35 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, uchovávat originály daňových dokladů (faktur), smluv a všech povinných příloh pro případ kontroly u příjemce minimálně po 

dobu 10 let od konce období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Odůvodnění

Na základě Výzvy JSDH_V2_2020 vyhlášené pro rok 2020 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro JSDH obcí – 

Pořízení dopravního automobilu podala Obec Horní Maršov, IČ 00277878 (dále jen „žadatel“) pod ev. č. JSDH-V2-2020-00340 žádost 

o dotaci na dopravní automobil.

MV-GŘ HZS ČR rozhodlo o poskytnutí dotace žadateli v rámci programu „014D24 Dotace pro jednotky SDH obcí“. Po posouzení v 

rozsahu stanoveném zejména čl. 8 a 13 „Výzvy JSDH_V2_2020: Dopravní automobil“, vydané dne 24. dubna 2019 pod čj. 

MV-56988-2/PO-IZS-2019  (dále jen „výzva“), se žadateli poskytuje dotace v souladu s § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ve výši 450.000,-Kč.

Příjemce dotace se upozorňuje na povinnost dodržovat podmínky účasti státního rozpočtu uvedené jak ve výroku tohoto rozhodnutí, 

tak i v samotné výzvě. 

Vzhledem k tomu, že žadateli bylo vyhověno v plném rozsahu, není s odkazem na § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, bližší odůvodnění třeba.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

Datum podpisu

Razítko a podpis

E-mail

Telefon

Vypracoval

Č. j.

Funkce

Schválil

Útvar

Poskytovatel

Schválení poskytovatelem

MV- 16597-6/PO-FIN-2020

náměstek generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA

MV- GŘ HZS ČR

Ministerstvo vnitra

Ivana Grecová

950819899

Ivana.Grecova@grh.izscr.cz
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