
Příloha k Zásadám pro poskytování příspěvku kraje obcím na financování potřeb jejich jednotek SDH 

Ž Á D O S T    O    P Ř Í S P Ě V E K     K R A J E 
na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů zřízené obcí 

na rok  2009 

Žadatel obec: OPLANY 
 

IČO: 00639702 

Adresa:  Oplany 79                                                                                             PSČ: 281 63 
 
Telefon/fax:  +420724191454      +420321693881 
                      +420725021039 

e-mail: obec@oplany.cz 

Adresa peněžního ústavu: 
Česká spořitelna a.s. pob. Kostelec n./Č.lesy 

Číslo účtu/bankovní spojení: 
427739349/0800 

Kategorie zařazení JSDH dle plánu plošného pokrytí (II, III, V,): 
JPO V 

Evid. č. JSDH: 

Počet členů jednotky: 9 

Počet členů zásahového družstva: 5 

  Počet zásahů v minulém kalendářním roce: 
                                     na území zřizovatele: 
 
 na vyžádání OPIS  mimo území zřizovatele: 
 

Jméno a příjmení velitele JSDH / tel. spojení 
Martin Srba, + 420723969052 

Předmět žádosti a její zdůvodnění (v případě potřeby uveďte další údaje na druhé straně): 
Pro činnost JSDH vlastní obec automobil zn. TATRA CAS 32 se stříkačkou. Od r. 2004 se obec snaží 
investovat do zkvalitnění technického stavu nemalé finanční prostředky. V současné době je třeba provést 
generální opravu motoru, na kterou nemá dostatek finančních prostředků. Členové JSDH automobil udržují 
v akceschopném stavu. Z těchto důvodů mohli v lednu letošního roku vyjet k požáru v sousední obci 
Konojedy. JSDH prostřednictvím tohoto automobilu zajišťuje průběh okrskové soutěže. V posledních 
letech se JSDH umisťuje na prvních místech. 
Odborné stanovisko ředitele příslušného územního odboru HZS (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
Celková potřebná  částka na předmětný účel:     
                                                                             185 000,00 Kč 

Podíl obce na finacování potřeb své 
JSDH v uplynulých 3 letech: 
 

Úhrada ze strany obce ve výši 
                                                                               40 000,00 Kč 
 
Požad. příspěvek od kraje ve výši (neinvestiční):    145 000,00 Kč  
Požad. příspěvek od kraje ve výši (investiční):                   0,00 Kč      

Rok  2006       9 130,00                 Kč
                         
Rok  2007                                      Kč
                
Rok  2008      89 664,00               Kč 
                           

Za žadatele:  
Jméno a příjmení:  
PhDr. Vladislava Moravčíková 
 
Funkce: starostka 
 
Kontakt: +420724191454 
 
Datum: 

Prohlašuji, že nemám závazky po lhůtě splatnosti vůči 
Středočeskému kraji ani příslušnému finančnímu úřadu. 

razítko – podpis: 
 
 

 
 
Poučení: neúplné nebo nepravdivé vyplnění žádosti je důvodem 
k nezařazení žádosti do evidence KÚ 

 


