Zápis č. 04/2019

Zápis
z 4. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 9. dubna 2019, od 19:00 hodin v č. p. 25 – hospoda U Sejků
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Hrusice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00
hodin starostou obce Petrem Sklenářem (dále jako „předsedající“).
Přítomni: Petr Sklenář, Ivana Plechatá, Jan Kopecký, David Čihák, Irena Tesaříková, Tomáš
Staněk, Martina Procházková, Milena Šimková, Monika Bayerová.
Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva (z celkového
počtu devíti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích). Prezenční listina v příloze č. 1.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající na úvod sdělil, že průběh zastupitelstva je nahráván pro účely zápisu.
Konstatoval dále, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno podle zákona o obcích č. 128/2000,
informace 7 dní vyvěšena na úřední desce.
Předsedající určil zapisovatelem Lenku Sirotkovou a navrhl ověřovatele zápisu Ivanu
Plechatou a Milenu Šimkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Ivanu Plechatou a Milenu
Šimkovou.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/04/01 bylo schváleno.
Schválení programu zastupitelstva
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal
hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje následující program zasedání:
1. Přivítání, kontrola účasti
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
4. Zprávy z obce
5. Zpráva starosty – závěrečná zpráva z finanční kontroly
6. Zpráva finančního výboru
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Prodej části pozemku parc. č. 1251/2
9. Prodej pozemku parc. č. 2278/4
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10. Pronájem části pozemku parc. č. 507/1
11. Pronájem pozemku parc. č. 1728/4
12. Darování pozemku parc. č. 1023/9 a 1795/5 obci
13. Prodej části obecního pozemku parc. č. 1803/1, 1803/2, 1807/1 a 2283/2, respektive z
nich vyčleněných pozemků parc. č. 1803/7, 1803/10, 1803/11, 1803/12, 1803/13, 1803/8,
1803/9, 1807/3, 1807/4 a 2283/27
14. Příspěvek na provoz Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech
15. Program pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce
Hrusice
16. Ostatní
17. Diskuze
18. Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/04/02 bylo schváleno.
Zprávy z obce
Předsedající oznámil, že revitalizace parku před obecním úřadem byla zahájena.
Následovala reakce z Odboru životního prostředí Krajského úřadu s oznámením o podnětu
od občanů obce Hrusice, kteří dopis jmenovitě nepodepsali. Předsedající sdělil, že kácení
dřevin před obecním úřadem bylo řádně povoleno po konzultaci s dendrologem, kácení
byl přítomen p. Staněk. Stromy nebyly v dobrém stavu, prořez by nepomohl tento stav
řešit. Odstraněné stromy budou nahrazeny novou výsadbou – nové dřeviny, keře,
květinový záhon. Předsedající respektuje nesouhlas některých občanů, poděkoval těm,
kteří svůj názor přišli vyjádřit v osobním rozhovoru.
Stavební povolení a územní rozhodnutí na rekonstrukci kostelní zdi, opravy komunikace
Na Hrádkách a chodníků v obci obec již získala, žádosti o dotace byly podány a čeká se na
výsledek. Obec bude hledat firmy, nejlépe v okolí, které se následně zúčastní výběrového
řízení.
Výsledek statického posudku lávek vyšel v pořádku, je ale nutné vyřešit některé
bezpečnostní detaily na lávkách.
Dne 2.4. 2019 proběhlo v obci místní šetření Odboru správních agend a dopravy z Říčan
a Policie ČR, zastoupené npor. Neradem. Ze setkání vzešlo několik návrhů, které budeme
dále zpracovávat. Bezpečnost návštěvníků obou hospod na frekventované křižovatce
vyřešit vyvýšením prostoru venkovních zahrádek. Ve zkratce Hrusice – Mirošovice je nutné
odstranit kameny podél silnice, v případě nehody by byla viníkem obec. Úprava dopravního
značení - nové značky po obou stranách zkratky (zákaz vjezdu motorových vozidel) budou
doplněny o novou dodatkovou tabulku – průjezd povolen občanům obcí Hrusice
a Mirošovice a kvůli povolení, které smí udílet pouze Odbor dopravy, nyní žádáme
o výjimku k udílení povolenek.
Řešení umístění několika dopravních zrcadel - Na Vlčím Halíři nebylo povoleno, místo je
mimo obec. Na Luňáčcích možno umístit vyhřívané zrcadlo. Na Hlavačově došlo k nehodě
vozidla České pošty, zrcadlo ale nebude umístěno, bylo doporučeno prodloužit zónu 30 po
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celou délku komunikace. V prostoru od hřbitova k sokolovně posunout značky začátku
obce až ke hřbitovu. S ohledem na nedodržování max. povolené rychlosti nainstalovat
zpomalovací prvek. U hřiště za fotbalovou brankou směrem k Mnichovicím vznikne nová
komunikace k novostavbám, proto na hlavní silnici dojde k posunu přechodu pro chodce
blíže do vesnice. Bezpečnost mezi lávkami u rybníka – vybudovat nízký chodník navazující
na lávku kolem čp. 15 (směrem k potoku), nové značení na vozovce, zábradlí do vozovky
snížit kvůli viditelnosti dětí, některé detaily mostku je třeba upravit, aby vyhovovaly
bezpečnostním normám. Silnice Hrušov-Senohraby, svodidla není kam uchytit, možnost
stavby chodníku. Komunikace na Hlavačově – parkoviště je třeba zrušit. Havarovaná
vozidla na obecních pozemcích je nutno podle zákona odstranit.
Nové webové stránky obce byly spuštěny, budou ještě doladěny.
Silnice II/508 z Mirošovic na Mnichovice bude z důvodu rekonstrukce v jízdních pruzích
střídavě uzavřena. Několik jednotlivých dní dojde k úplné uzavírce, dotčené nemovitosti
budou informovány.
Volby do Evropského parlamentu – v neděli 14.4. bude možnost pro občany jiných států
EU přihlásit se k volbám v obci - mezi 12. a 16. hodinou na OÚ.
Předsedající dal prostor připomínkám občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Zpráva starosty – závěrečná zpráva z finanční kontroly
Předsedající informoval o finančním přezkoumání obce ve třech termínech, 17.12.2018,
21.1.2019 a 27.3.2019. Obec obdržela závěrečnou zprávu, která je uveřejněna na webu
obce pod zprávami o výsledku hospodaření, k dispozici jsou i zprávy průběžné a zprávy z let
2017 a 2016. Předsedající seznamuje s dílčími nedostatky a jejich řešení. Předsedající
děkuje všem, kdo spolupracovali, zejména pí. Martině Procházkové. Dosavadní účetní pí.
Pořádková skončila a bude nahrazena novou účetní pí. Benešovou.
Dotazy k tématu nebyly vzneseny.
Zpráva finančního výboru
Martina Procházková přibližuje schůzku finančního výboru, která se konala dne 24.3.2019
ke kontrole hospodaření, účetních dokladů, plnění rozpočtu za leden a únor 2019, kontrole
majetku a finančních prostředků. Schůzka finančního výboru se bude konat pravidelně
jednou až dvakrát za čtvrt roku. Zápis je k nahlédnutí na obecním úřadu.
Dotazy k tématu nebyly vzneseny.
Zpráva kontrolního výboru
Tomáš Staněk informuje o výsledku schůzky kontrolního výboru, která se konala dne
24.3.2019, došlo ke kontrole smluv uzavřených obcí. Zápis je k nahlédnutí na obecním
úřadu.
Dotazy k tématu nebyly vzneseny.
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Prodej části pozemku parc. č. 1251/2
Předsedající přiblížil, o který pozemek se jedná. Žadatel usiluje o prodej pozemku z důvodu
lepšího přístupu ke své chatě. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
zastupitelům a přítomným občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s prodejem části obecního pozemku dle výměru
č.985-37/2017 zpracovaného p. Vladimírem Barešem za cenu 200 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 9 Zdrželi se 0
K usnesení nedošlo.
Prodej pozemku parc. č. 2278/4
Zastupitelstvo se tímto bodem již zabývalo, ve věci došlo k sousedské dohodě. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje prodej pozemku parc.č.2278/4 o celkové výměře
90 m2 za cenu 45.000 Kč panu Redigováno, osobní údaje
. Prodej
pozemku se uskuteční za předpokladu, že před uzavřením kupní smlouvy (nebo v rámci
jedné smlouvy) prodá pan Redig část pozemku (označený jako 116/2) Redigován
ováno,
o, osobní
dle geometrickéhoosobní
plánu číslo 1033-8/2019, který vyhotovil Ing.údaje
Vladimír
Brunner.
údaje
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/04/03 bylo schváleno
Pronájem části pozemku parc. č. 507/1
Pozemek, o který žadatelka projevila zájem, je ve skutečnosti pozemek parc. č. 507/5
a tento není ve vlastnictví obce Hrusice, předsedající navrhuje neprojednávat. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice odmítá projednat žádost z důvodu nepříslušnosti rozhodnout
o cizím pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
K usnesení nedošlo.
Pronájem části pozemku parc. č. 507/1
Pozemek 507/1 je pozemkem místní komunikace a dále na něm stojí vodohospodářský
objekt (přečerpávací stanice). Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
zastupitelům a přítomným občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 507/1.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 9 Zdrželi se 0
K usnesení nedošlo.
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Pronájem pozemku parc. č. 1728/4
Předsedající popisuje žádost společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 157 o pronájem
výše zmíněného pozemku. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
zastupitelům a přítomným občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1728/4 se
Společenstvím vlastníků jednotek pro dům 157. Zároveň stanovuje cenu pronájmu ve výši
ceny v místě obvyklé, a to 100 Kč/rok. Doba pronájmu je stanovena na 1 rok
s automatickou prolongací, pokud jakákoli ze stran smlouvu tři měsíce před koncem
období nevypoví. Další podmínky smlouvy: nájemce se musí o pozemek řádně starat
a nesmí na něm umisťovat žádné stavby (vyjma mobilních herních prvků jako jsou
nadzemní bazény, trampolíny apod.). Zároveň je umožněno na pozemku parkovat
vozidla vlastníků bytových jednotek (i sousední nemovitosti č.p. 130) za předpokladu, že
nebude bráněno provozu na účelové komunikaci obyvatelům dalších bytových domů,
vozidlům technické údržby a IZS. Zimní údržbu účelové komunikace nadále provádí obec.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/04/04 bylo schváleno.
12. Darování pozemku parc. č. 1023/9 a 1795/5 obci Hrusice
Předsedající oznamuje záměr pí. Redigov darovat pozemky obci. První pozemek navazuje
áno,
na obecní cestu, druhý pozemek
je nepřístupný. Proto předsedající navrhuje první
osobní
pozemek přijmout a druhý odmítnout.
údaje Pí. Bayerová se ptá, na základě jaké písemnosti byl
návrh obci uskutečněn. Předsedající odpovídá, že na základě návrhu smlouvy, kterou mají
zastupitelé k dispozici, ale že neschvalují tuto smlouvu, že bude připravena nová. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1023/9
ve vlastnictví paní Redigováno, osobní údaje
do majetku obce Hrusice.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 1795/5.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/04/05 bylo schváleno.
Prodej části pozemků parc. č. 1803/1, 1803/2, 1807/1 a 2283/2 respektive z nich
vyčleněných pozemků parc. č. 1803/7, 1803/10, 1803/11, 1803/12, 1803/13, 1803/9,
1807/3, 1807/4 a 2283/27.
Zastupitelstvo se již tímto bodem zabývalo na svém minulém zasedání, kdy zadalo
starostovi, aby nechal zpracovat ještě jeden znalecký posudek. Vyjádření znalce vyznělo
tak, že zpracování dalšího posudku by bylo pro obec neekonomické z důvodu, že výsledek
dalšího posudku by byl stejný. Celková výměra pozemků je 1.441 m2, cena bude 74.780
Kč. Pí. Bayerová navrhla možnou výměnu pozemků s ŘSD, tato bohužel není možná,
protože v katastru obce se pozemek vhodný k výměně nenachází. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Žádný dotaz nebyl
vznesen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje smlouvu o prodeji pozemků parc. č. 1803/1,
1803/2, 1807/1 a 2283/2 respektive z nich vyčleněných pozemků parc. č. 1803/7,
1803/10, 1803/11, 1803/12, 1803/13, 1803/9, 1807/3, 1807/4 a 2283/27 v k. ú. Hrusice
dle geometrického plánu č. 1016-105040032/2018. Celková výměra takto vytvořených
vydělených pozemků je 1.441 m2. Zastupitelstvo obce prodává výše zmíněné pozemky za
celkovou cenu 74.780 Kč a schvaluje tak smlouvu o prodeji pod číslem
20347/21/18/21630 – Mel-pu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 (Bayerová) Zdrželi se 1 (Tesaříková)
Usnesení č. 19/04/06 bylo schváleno.
Příspěvek na provoz Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech
Na základě žádosti obecně prospěšné společnosti TŘI, která provozuje Hospic v Čerčanech,
se zastupitelstvo rozhodlo věnovat příspěvek na provoz tohoto zařízení, které v minulosti
využili také občané Hrusic. Dar bude poskytnut v měsíci květnu až bude schváleno
rozpočtové opatření. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům
a přítomným občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje na základě žádosti obecně prospěšné společnosti
TŘI, která provozuje Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech, příspěvek na provoz tohoto
zdravotně sociálního zařízení ve výši 10.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/04/07 bylo schváleno.
Program pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce
Hrusice
Pravidla budou vyvěšena na úřední desce, žádosti musí být doručeny do 15.5.2019,
osobně, datovou schránkou či poštou. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
zastupitelům a přítomným občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje Program pro poskytování individuální dotace
z rozpočtu obce pro neziskové organizace a spolky působící na katastru obce Hrusice.
Schválená pravidla jsou nedílnou součástí zápisu ze zasedání obce Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/04/08 bylo schváleno.
Ostatní
Běžečtí sportovci z Hrusic oslovili vedení obce s návrhem uspořádat benefiční běh a založit
tak novou tradici, s použitím výtěžku z akce na dobročinné účely. Partnerem bude
nezisková organizace, ideálně se vztahem k obci. Nultý ročník se uskuteční 21.9.2019,
tentokrát se spolkem Znovu do života. Návrh na titul běhu – Mikeš srdcem (název je
konzultován s p. Ladou). Start a cíl bude na hřišti, poběží se přes 3 okolní obce.
Zastupitelstvo bere tento bod na vědomí.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo z občanů nepřihlásil.
Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a oznámil termín příštího zasedání zastupitelstva.
Příští zasedání zastupitelstva
Příští zasedání zastupitelstva obce Hrusice proběhne 14. května 2019 od 18.30 hodin.
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno v 20 hodin 14 minut.
V Hrusicích dne 15. 4. 2019

Zapsala:

Lenka Sirotková …………………………………………….

Ověřili:

Ivana Plechatá ……………………………….…………….

Milena Šimková …………………………….……………….

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Sklenář
Datum: 2019.04.18
07:51:43 +02'00'

Starosta: Petr Sklenář ……………………………….…..………………
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Program pro poskytování dotací neziskovým
organizacím a spolkům z rozpočtu obce
Hrusice
1. Účel poskytnutí dotace
Podpora aktivit v oblasti zájmové činnosti pro spolky v územní působnosti obce
Hrusice. Program pro poskytnutí dotací neziskovým organizacím a spolkům (dále
jen spolky) z rozpočtu obce Hrusice vychází z ustanovení zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích a zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
oba ve znění pozdějších předpisů.

2. Důvody podpory stanoveného účelu
Udržet aktivity v oblasti práce s mládeží a zkvalitnění činnosti pro rozvoj zejména
sportu, kultury, myslivosti a obnovu, zachování a rozvíjení lidových tradic
a společenského života v obci.

3. Předpokládaný
celkový
prostředků obce

objem

vyčleněných

finančních

V rozpočtu obce bude zastupitelstvem vyčleněn příslušný objem finančních
prostředků pro každý kalendářní rok. Jejich výše bude vycházet z možnosti uvolnit
tyto prostředky v rozpočtu daného roku tak, aby byl dostatečně zabezpečen chod
obce.

4. Maximální výše dotace
O výši jednotlivých dotací rozhoduje zastupitelstvo obce na základě podaných
žádostí.

5. Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem o dotaci může být aktivní organizace, spolek nebo klub, které mají sídlo
nebo vyvíjejí činnosti na území obce Hrusice.

6. Lhůta pro podání žádosti
Lhůta pro podání žádostí o dotace je 15. květen příslušného roku, nerozhodne-li
zastupitelstvo jinak.

7. Kritéria pro hodnocení žádosti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Žadatel předkládá žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři.
Schvalování dotací je v kompetenci zastupitelstva obce.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Zastupitelstvo obce může rozhodovat pouze o žádostech, které jsou
kompletní.
Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené závazky vůči obci
Hrusice.
Zastupitelstvo obce neschválí dotaci žadateli, který byl v minulosti
příjemcem dotace a nesplnil řádně všechny povinnosti, které mu z přidělení
dotace plynuly.
O výsledku výběru žádostí budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni.
Neúspěšným žadatelům bude rovněž sdělen důvod nevyhovění jejich
žádosti.

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O poskytnutí dotace rozhoduje zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání
po termínu pro podání žádosti.

9. Podmínky pro poskytnutí dotace
S úspěšnými žadateli bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
Ta stanoví podmínky, za nichž lze dotaci čerpat. Každá změna smluvních ujednání
musí být řešena písemným dodatkem k původní smlouvě. Dodatky schvaluje
rovněž zastupitelstvo obce. Přitom je vázáno objemem vyčleněných finančních
prostředků, který k rozdělení do Programu uvolnilo zastupitelstvo při schvalování
rozpočtu.
Dotace bude převedena bezhotovostně na účet žadatele v předem dohodnutých
splátkách. Obec Hrusice se při zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace řídí zákonem 250/2000 Sb., a to konkrétně ustanovením §10d.

10. Vzor žádosti
Žádost musí být podána v písemné originální podobě na předepsaném formuláři,
který tvoří samostatnou Přílohu č.1 tohoto Programu. Žadatelé mají rovněž
možnost si tento formulář stáhnout na internetových stránkách obce Hrusice.
Žádosti mohou být doručeny na podatelnu Obecního úřadu Hrusice osobně, nebo
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

11. Ostatní ujednání
Dotaci je možno zejména použít na:
a) zabezpečení účasti členů spolku na sportovních, kulturních a jiných
společenských akcích (např. doprava, cestovné…),
b) nákup materiálu, pomůcek a dalšího vybavení k zabezpečení chodu spolku,
c) údržbu a provoz majetku,
d) uhrazení nájemného za pronájem zařízení na akce spolku,

e) propagaci poskytovatelem podporované akce,
f) zajištění hudební produkce a vystoupení umělců dané akce,
g) případně jiné výše neuvedené provozní náklady, je-li to nezbytné k zajištění
činnosti spolku (akce).
Příslušná aktivita musí být započata a ukončena v roce podání žádosti. V případě,
že žadatel o dotaci chybně vyplní žádost, uvede nepravdivé údaje nebo nepředloží
všechny požadované přílohy ani přes výzvu k doplnění, nebude žádost
posuzována. Žádosti předložené jiným způsobem nebo obdržené po termínu
uzávěrky nebudou rovněž posuzovány.
Závěrečné vyúčtování neinvestiční dotace předloží příjemce dotace poskytovateli
ve lhůtě a rozsahu stanovených ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
Nevyčerpanou část dotace a nesprávně použitou dotaci vrátí příjemce zpět na účet
poskytovatele ve lhůtě stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Obec Hrusice zveřejní záměr na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup nejpozději do 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti dle zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů.
Přílohy:
Příloha č.1 – Formulář žádosti o poskytnutí dotace na rok...(vzor)
Schváleno usnesením zastupitelstva obce Hrusice č. 19/04/08 ze dne 9.4.2019.

Petr Sklenář
starosta

Formulář žádosti o poskytnutí dotace na rok:
Údaje o žadateli

Číslo projektu
(nevyplňuje se):

Právní forma žadatele:
Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec) :
Tel:

IČO:

E-mail:

Web stránka:

Bankovní spojení:(název, číslo účtu/kód banky):

Statutární zástupce žadatele (jméno a příjmení, telefon, mobil, e-mail):

Požadovaná částka dotace:

Kč

Účel, na který žadatel chce dotaci použít:

Počet příloh žádosti:
Odůvodnění žádosti:

Celkový rozpočet žadatele(odhad):

Souhlasíme se zpracováním a zpřístupněním uvedených údajů.
Místo a datum vyhotovení žádosti:
Podpis osoby zodpovědné za projekt:

Razítko a podpis statutárního zástupce:

