
Svazek obcí Jestřebí hory 
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČO 69155372, tel.: 499 888 140 

Dotace pro neziskovky na rok 2019 jsou vyhlášeny! 

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se na městském úřadě ve Rtyni v Podkrkonoší konalo jednání výboru 
Svazku obcí Jestřebí hory, na němž se vyhlásil dotační program pro neziskové organizace. 
V letošním roce svazek vyčlenil částku 80 tisíc Kč na podporu akci, které pořádají 
neziskové organizace v regionu. Sběr žádostí bude probíhat v novém roce 2019 a to od 7. 
ledna do 21. ledna do 12 hodin. Každá organizace může podat pouze jednu žádost. Chcete-
li konzultovat svůj projektový záměr či pomoci s vyplněním žádosti, případně máte jakýkoli 
dotaz ohledně dotačního programu, obraťte se na administrátory, kteří Vám rádi a zdarma 
pomohou: Markéta Demešová, demesova@kjh.cz, 730 164 404, a Jan 
Balcar, balcar@kjh.cz, 777 851 871. 

Formulář žádosti i harmonogram grantového programu jsou ke stažení na webu SOJH 
www.jestrebihory.net v sekci Úřední deska i na webových stránkách jednotlivých obcí. 
Zároveň jsou přílohou této zprávy. 

Markéta Demešová 
Svazek obcí Jestřebí hory 

http://kjh.cz/zpravy_starsi.php
http://www.jestrebihory.net/


Svazek obcí Jestřebí hory 
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČO 69155372, tel.: 499 859 057

Harmonogram nejdůležitějších termínů a organizace pro vyhlášení a 
administraci dotace SOJH na rok 2019 

Schváleno výborem Svazku obcí Jestřebí hory dne 8. 11. 2018. 

Předkladatelé:  Zdeněk Špringr 
Lada Bartoníčková  
Markéta Demešová 

Aktivita Předpokládaný 
termín

1. Výbor SOJH schválil – 8. 11. 2018: 

- Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu na podporu grantů – 80 000 Kč a maximální 
výši dotace 15 000 Kč;  

- Hodnotitelskou komisi – L. Hozová, P. Dvořáček, T. 
Němec, náhradník - T. Prouza 

- Grantová pravidla, kde jsou další detaily, včetně 
harmonogramu; 

- Kancelář MAS zapracuje všechny schválené podklady, 
rozešle starostům a subjektům do regionu – 9. – 16. 11. 
2018;  

- Každý starosta rozešle informaci všem neziskovým 
organizacím, které splňují podmínky pro podání žádosti 
– 19. – 23. 11. 2018; 

- Každý starosta zajistí vyvěšení informací o grantech – 
tiskovou zprávu, žádost s pravidly na obecních 
elektronických úředních deskách po dobu 90 dnů – 
nejdéle do 23. 11. 2018; 

- Veškeré informace budou i na www.jestrebihory.net, 
kde bude žádost ke stažení – nejdéle do 23. 11. 2018. 

Výbor SOJH 

8. 11. 2018 

Aktivity 

19. – 23. 11. 2018 

2. Sběr a administrace žádostí  

- Žádost o grant je nutno odevzdat v papírové i 
elektronické podobě. Je možné ji zaslat poštou nebo 
předat osobně na adrese - Kancelář MAS Království - 
Jestřebí hory, o.p.s., Regnerova 143, 542 32 Úpice,  
a v elektronické podobě na aktuálním formuláři poslat 
na demesova@kjh.cz, nejpozději do 21. 1. 2019 do 12 
hodin.

7. - 21. 1. 2019 

do 12 hodin

http://www.jestrebihory.net
mailto:demesova@kjh.cz


Svazek obcí Jestřebí hory 
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČO 69155372, tel.: 499 859 057

3. Zpracování dat pro hodnotitelskou 
komisi  

- V kanceláři MAS KJH, o.p.s., proběhne kontrola 
žádostí a případné doplnění či opravení nedostatků.

22. – 25. 1. 2019

4. Zasedání hodnotitelské komise 

- Po zaslání podkladů zasedne v kanceláří MAS KJH, 
o.p.s., hodnotitelská komise, která doporučí výboru 
SOJH vybrané projekty s návrhem na výši přiděleného 
grantu. Při schvalování grantu budou preferovány 
projekty vedoucí k reprezentaci a propagaci svazku 
nejen v regionu, ale i mimo něj.

28. 1. – 1. 2. 2019

5. Schválení výborem SOJH 

- Výbor rozhodne o rozdělení grantů jednotlivým 
organizacím na základě doporučení hodnotitelské 
komise. 

Do konce února 
2019

6. Zveřejnění výsledků 

- Rozhodnutí výboru se rozešle jednotlivým starostům, 
kteří předají informaci zúčastněným neziskovým 
organizacím. Možno rozeslat i (v případě vyplnění e-
mailu do žádosti pro poskytování grantů) elektronicky 
zašle rozhodnutí přímo podpořeným organizacím. Bude 
zveřejněno na www.jestrebihory.net.

Po zasedání 
výboru SOJH

7. Příprava a podpisy smluv 

- Smlouvy připraví MAS KJH, o.p.s., podepíše je 
předseda SOJH a následně budou rozeslány úspěšným 
žadatelům. (Smlouvy za SOJH podepisuje předseda, 
Zdeněk Špringr a za žadatele uvedený statutární 
zástupce.)

Do 29. 3. 2019 –  
min 90 dní po 

vyhlášení grantů

8. Převod peněz 

- Po podepsání smluv a jejich doručení zpět do 
kanceláře provede Lada Bartoníčková, účetní SOJH, 
převod peněz na účty jednotlivých úspěšných 
organizaci, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení.

Po podepsání 
smluv a jejich 
doručení zpět
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9. Realizace projektů a předložení 
vyúčtování 

- Žadatel je povinen dodržovat ustanovení smlouvy a po 
ukončení realizace předložit vyúčtování – závěrečnou 
zprávu, doklad o propagaci a kopii účetních dokladů 
vztahujících se k dotaci, a to do 30 dnů po dokončení 
na adresu svazku do Rtyně v Podkrkonoší.

Nejpozději do  
29. 11. 2019  

(pro akce v prosinci                 
do 10. 1. 2020)

10. Kontrola vyúčtování 

- Účetní SOJH Lada Bartoníčková provede závěrečnou 
kontrolu účetních dokladů. V případě nesrovnalostí 
kancelář MAS KJH, o.p.s., může pomoct v komunikaci i 
s žadateli.

Do 20. 12. 2019 

11. Vrácení dotace 

- V případě, že projekt nebude realizován, je žadatel 
povinen nevyčerpanou dotaci vrátit zpět, a to 
způsobem, který stanoví grantový program.

Nejpozději do  
31. 12. 2019



MINISTERSTVO FINANCÍ                                              Příloha č.8 k čj.113/5 095/2000

Kód 
okresu Název

Zkratk
a 

okresu

Původ
ní číslo

1 8888 Alokace  neurčena 58 17
2 9999 Zahraničí 9
3 CZ0111 Praha 1 3101 CZ011 Hl.m.Praha 3100
4 CZ0112 Praha 2 3102 7
5 CZ0113 Praha 3 3103 7
6 CZ0114 Praha 4 3104 7
7 CZ0115 Praha 5 3105 7
8 CZ0116 Praha 6 3106 7
9 CZ0117 Praha 7 3107 7

10 CZ0118 Praha 8 3108 7
11 CZ0119 Praha 9 3109 7
12 CZ011A Praha 10 3110 7
13 CZ011B Praha 11 8
14 CZ011C Praha 12 8
15 CZ011D Praha 13 8
16 CZ011E Praha 14 8
17 CZ011F Praha 15 8
18 CZ0211 Benešov BN 3201 8 CZ021 Středočeský kraj 32
19 CZ0212 Beroun BE 3202
20 CZ0213 Kladno KD 3203 7
21 CZ0214 Kolín KO 3204 6
22 CZ0215 Kutná Hora KH 3205 6
23 CZ0216 Mělník ME 3206 5
24 CZ0217 Mladá Boleslav MB 3207 10
25 CZ0218 Nymburk NB 3208 6
26 CZ0219 Praha-východ PY 3209 14
27 CZ021APraha-západ PZ 3210 7
28 CZ021BPříbram PB 3211 12
29 CZ021CRakovník RA 3212 11
30 CZ0311 České Budějovice CB 3301 7 CZ031 Budějovický kraj
31 CZ0312 Český Krumlov CK 3302 8
32 CZ0313 Jindřichův Hradec JH 3303
33 CZ0314 Písek PI 3305 16
34 CZ0315 Prachatice PT 3306 13
35 CZ0316 Strakonice ST 3307 17
36 CZ0317 Tábor TA 3308 5
37 CZ0321 Domažlice DO 3401 10 CZ032 Plzeňský kraj
38 CZ0322 Klatovy KT 3404 10
39 CZ0323 Plzeň-město PM 3405 5
40 CZ0324 Plzeň-jih PJ 3406
41 CZ0325 Plzeň-sever PS 3407 9
42 CZ0326 Rokycany RO 3408 7
43 CZ0327 Tachov TC 3410 11
44 CZ0411 Cheb CH 3402 9 CZ041 Karlovarský kraj
45 CZ0412 Karlovy Vary KV 3403 11
46 CZ0413 Sokolov SO 3409 8
47 CZ0421 Děčín DC 3502 6 CZ042 Ústecký kraj
48 CZ0422 Chomutov CV 3503
49 CZ0423 Litoměřice LT 3506 4
50 CZ0424 Louny LN 3507 12
51 CZ0425 Most MO 3508 7
52 CZ0426 Teplice TP 3509
53 CZ0427 Ústí nad Labem UL 3510 5
54 CZ0511 Česká Lípa CL 3501 8 CZ051 Liberecký kraj
55 CZ0512 Jablonec nad Nisou JN 3504 10
56 CZ0513 Liberec LI 3505 5
57 CZ0514 Semily SM 3608 4
58 CZ0521 Hradec Králové HK 3602 7 CZ052 Královéhradecký kraj
59 CZ0522 Jičín JC 3604 14
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60 CZ0523 Náchod NA 3605
61 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou RK 3607 10
62 CZ0525 Trutnov TU 3610 18
63 CZ0531 Chrudim CR 3603 7 CZ053 Pardubický kraj
64 CZ0532 Pardubice PU 3606 6
65 CZ0533 Svitavy SY 3609
66 CZ0534 Ústí nad Orlicí UO 3611 14
67 CZ061 Jihlavský kraj 5
68 CZ0611 Havlíčkův Brod HB 3601 6
69 CZ0612 Jihlava JI 3707 19
70 CZ0613 Pelhřimov PE 3304 7
71 CZ0614 Třebíč TR 3710
72 CZ0615 Žďár nad Sázavou ZR 3714 7
73 CZ062 Brněnský kraj 9
74 CZ0621 Blansko BK 3701 7
75 CZ0622 Brno-město BM 3702 15
76 CZ0623 Brno-venkov BI 3703 14
77 CZ0624 Břeclav BV 3704 14
78 CZ0625 Hodonín HO 3706 7
79 CZ0626 Vyškov VY 3712 9
80 CZ0627 Znojmo ZN 3713 6
81 CZ071 Olomoucký kraj 16
82 CZ0711 Jeseník JE 3811 13
83 CZ0712 Olomouc OC 3805 7
84 CZ0713 Prostějov PV 3709 10
85 CZ0714 Přerov PR 3808 11
86 CZ0715 Šumperk SU 3809 7
87 CZ072 Zlínský kraj 7
88 CZ0721 Kroměříž KM 3708 6
89 CZ0722 Uherské Hradiště UH 3711 6
90 CZ0723 Vsetín VS 3810 14
91 CZ0724 Zlín ZL 3705 7
92 CZ081 Ostravský kraj 7
93 CZ0811 Bruntál BR 3801 9
94 CZ0812 Frýdek-Místek FM 3802 6
95 CZ0813 Karviná KI 3803 7
96 CZ0814 Nový Jičín NJ 3804 12
97 CZ0815 Opava OP 3806 8
98 CZ0816 Ostrava-město OV 3807 16
99 6

100 4
101 14
102 7
103 13
104 7
105 10
106 5
107 13
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Název kontrolní metody: Modulo 11 ADDO

 1.Jednotlivé číslice sedmimístného pořadového čísla zprava se násobí číslicemi: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 2.Součiny se sečtou
 3.Součet součinů se odečte od nejblíže vyššího násobku 11
 4.Rozdíl tvoří kontrolní znak (osmá pozice IČA) zprava
       5.Případy, kdy hodnota rozdílu je 11, kontrolní znak je 1
   Případy, kdy hodnota rozdílu je 10, kontrolní znak je 02851005707

13
4
4
4
4
9

38 2,273

�1



Část 1
Dokumentace akce v informačním systému programového financování 

(ISPROFIN)

vybrané údaje o přípravě a realizaci akce tj.její parametry věcné,časové a  finanční vedené na formulářích:

Označení   Název formuláře a jeho charakteristika

RA 80  Identifikační údaje
 Základní údaje akce její název,evidenční číslo a kódy ISPROFIN,identifikace účastníka programu,  
termíny přípravy a realizace ,projektované věcné parametry a specifikace příloh (formulářů RA 81 až 89)

RA 81  Bilance investičních potřeb a zdrojů financování 
 Charakteristika je zřejmá z obsahu jednotlivých ukazatelů níže uvedených.

RA 82  Bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování 
 Charakteristika je zřejmá z obsahu jednotlivých ukazatelů níže uvedených.

RA 83  Specifikace stavebních objektů 
 Zaznamenají se všechny stavební objekty (SO) uvedené v příslušné dokumentaci stavby,jejich oce-
 nění (náklady) a zdroje jejich financování.Souhrn nákladů SO je vždy roven nákladům stavební
 části stavby tj.řádku 8124 form.RA 81.Ve sloupcích zdrojů krytí nákladů SO se uvádějí především
 ukazatele účasti státního rozpočtu v pořadí dle form.RA 81 tj.řádky 8143, 8144, 8145 a 8146 a sou-
 časně se tato volba zapisuje do volných políček záhlaví.Volné sloupce pak může investor použít k
 k zápisu zdrojů financování stavební části podle vlastní úvahy.V případě,že je projekt financován pouze
ze stát.rozpočtu,pak se část zdrojového krytí nevyplňuje.

RA 84  Specifikace provozních souborů 
 Zaznamenají se všechny provozní soubory (PS) uvedené v příslušné dokumentaci stavby,jejich oce-
 nění (náklady) a zdroje jejich financování.Souhrn nákladů PS je vždy roven nákladům technologické
 části stavby tj.řádku 8125 form.RA 81. Sloupce zdrojů krytí nákladů PS se vyplňují stejně jako u
 form.RA 83.

RA 85 261  Specifikace dopravních prostředků 
 Zaznamenají se všechny dopravní prostředky (DP) uvedené v příslušné dokumentaci akce,jejich ocenění
 (náklady) a zdroje jejich financování.Souhrn nákladů  DP je vždy roven nákladům uvedeným v řádku
 80261 form.RA 81. Sloupce zdrojů krytí nákladů se vyplňují stejně jako u formuláře RA 83 resp.
 RA 84.

RA 85 262  Specifikace výpočetní techniky  
 Zaznamená se všechna  výpočetní technika (VT) uvedená v příslušné dokumentaci akce,
její ocenění (náklady) a zdroje jejich financování.Souhrn nákladů  VT je vždy roven nákladům uvedeným 
v řádku 80262 form.RA 81. Sloupce zdrojů krytí nákladů se vyplňují stejně jako u formuláře RA 83 resp.
 RA 84.

RA 85 263  Specifikace vojenské techniky a zařízení 
 Zaznamená se všechna  vojenská technika a zařízení uvedená v příslušné dokumentaci akce,
 její ocenění (náklady) a zdroje jejich financování.Souhrn nákladů  je vždy roven nákladům uvedeným
v řádku 80263 form.RA 81. Sloupce zdrojů krytí nákladů se vyplňují stejně jako u formuláře RA 83 resp.
 RA 84.

RA 85 264  Specifikace zdravotnické techniky a zařízení
 Zaznamená se všechna  zdravotnická technika a zařízení uvedená v příslušné dokumentaci akce,
 její ocenění (náklady) a zdroje jejich financování.Souhrn nákladů  je vždy roven nákladům uvedeným
v řádku 8026 4 form.RA 81. Sloupce zdrojů krytí nákladů se vyplňují stejně jako u formuláře RA 83 resp.
 RA 84.

RA 85 269  Specifikace ostatních strojů a zařízení
 Zaznamenají se všechny ostatní stroje a zařízení uvedené v příslušné dokumentaci akce a
neuvedené ve  formulářích RA 261 až RA 80 263 ,jejich ocenění  (náklady) a zdroje jejich financování.
Souhrn nákladů SZ je vždy roven nákladům uvedeným v řádku  80269 form.RA 81. Sloupce zdrojů krytí 
 se vyplňují stejně jako u formuláře RA 83 resp.RA 84.

RA 85 271  Specifikace programového vybavení
Zaznamená se všechno programové vybavení uvedené v příslušné dokumentaci akce,její ocenění
 (náklady) a zdroje jejich financování.Souhrn nákladů  je vždy roven nákladům uvedeným v řádku
 80271 form.RA 81. Sloupce zdrojů krytí nákladů se vyplňují stejně jako u formuláře RA 83 resp.
 RA 84.

RA 86  Přípravná a projektová dokumentace 
 Uvádí se evidenční údaje dokumentací,které jsou zřejmé z předtisku formuláře.

RA 87  Dokladová dokumentace
 Uvádí se evidenční údaje dokumentací,které jsou zřejmé z předtisku formuláře.

RA 88  Smluvní zabezpečení 
 Uvádí se evidenční údaje smluv,které jsou zřejmé z předtisku formuláře.

RA 89  Rozhodnutí a schvalovací protokoly 
 Uvádí se evidenční údaje dokumentace řídících aktů, které jsou zřejmé z předtisku formuláře.

Příloha č.2 k vyhlášce č.     /



Část 2 Část 1 Část 1
 Definice ukazatelů potřeb a zdrojů - RA 81, RA 82

 8121 1  Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě
 Uvádí se náklady služeb podle mandátních smluv,kdy se investorská organizace nechá zastupovat ve stavebním ří-
 zení, ve výkonu stavebního dozoru, v zabezpečení přípravy výběrových řízení a pod. a to v případech kdy se jedná o
 činnosti zabezpečující pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku.

 8121 2  Náklady projektových dokumentací
 Uvádí se náklady na pořízení dokumentace pro územní a stavební řízení podle stavebního řádu a dokumentace sku-
 tečného provedení stavby

 8121 3   Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě
 Uvádí se náklady na výkupy pozemků, které jsou nezbytnou podmínkou realizace stavby,tj.stavba bude na pozemku
 umístěna atd.

 8121 4   Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu
 Uvádí se náklady na úplatné převody nemovitostí,které jsou nezbytnou podmínkou realizace stavby, tj.vykoupené bu-
 dovy a stavby budou odstraněny atd.

 8121 9   Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby
 Uvádí se náklady, které se nedají zařadit do výše uvedených  řádků 8121 1 až 8121 4 tj. na příklad náklady na archi-
 tektonické a urbanistické soutěže, náklady na výběrová řízení při zadávání inženýrských činností, vypracování projekt.
 dokumentací, staveb, strojů a zařízení a pod. Uvádí se rovněž náklady na geologické průzkumy, poplatky za vydání ú- 
 zemního rozhodnutí, stavebního povolení a pod. 

 8121 S  Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem
 Součet řádků 8121 1 + 8121 2 + 8121 3 + 8121 4 + 8121 9

 8124     Náklady stavební části stavby
 Uvádí se náklady souhrnu všech stavebních objektů (SO) uvedených ve schválené dokumentaci stavby. Stavbou se
 rozumí pořízení a technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku účtové tř.021 budovy, haly a stavby. 

 8125     Náklady technologických částí staveb
 Uvádí se náklady souhrnu všech provozních souborů (PS) uvedených ve schválené dokumentaci stavby.

 8126 1  Náklady na dopravní prostředky 
 Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení všech druhů dopravních prostředků 

 8126 2  Náklady na výpočetní techniku 
 Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení hardware a ostatních zařízení výpočetních a informačních systémů 

 8126 3  Náklady na vojenskou techniku a zařízení
 Uvádí se náklady (výdaje) na vojenskou techniku a zařízení určené ministerstvem obrany. 

 8126 4  Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení
 Uvádí se náklady (výdaje) na zdravotnickou techniku a zařízení 
 8126 9  Náklady na jiné než uvedené stroje, zařízení
 Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení jiných než výše uvedených strojů,zařízení a inventáře

 8126 S   Náklady na stroje a zařízení
 Součet řádků 8126 1 + 8126 2 + 8126 3 + 8126 4 + 8126 9

 8127 1   Náklady na programové vybavení
 Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení programového vybavení (software) výpočetních a inform.systémů

 8127 2  Náklady na ocenitelná práva
 Uvádí se náklady vynaložené na pořízení ocenitelných průmyslových, autorských a jiných práv

 8127 3  Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
 Uvádí se náklady vynaložené na pořízení výsledků výzkumné a obdobné činnosti 

 8127 9  Náklady na nehmotný investiční majetek výše neuvedený
 Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení jiného než výše uvedeného nehmot.majetku jako jsou objemové
 studie, investiční záměry, územně plánovací dokumentace atd.

 8127 S  Náklady na nehmotný investiční majetek
 Součet řádků 8127 1 + 8127 2 + 8127 3 + 8127  9
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 8128 1  Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů
 Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení pěstitelských celků trvalých porostů.

 8128 2   Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy
 Uvádí se odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatky za odnětí lesní půdy.

 8128 3  Náklady úplatného převodu pozemků
 Uvádí se náklady úplatného převodu pozemků k jinému účelu než je uvedeno v řádku 8121 3

 8128 4  Náklady úplatného převodu nemovitostí
 Uvádí se náklady úplatného převodu nemovitostí k jinému účelu než je uvedeno v řádku 8121 4

 8128 5  Úroky z úvěrů bez státní záruky
 Uvádí se úrokové náklady úvěrů,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka státního rozpočtu a to pouze
 po dobu výstavby. V případě, že se provádí úhrada úroků před zahájením a po ukončení stavby pak se jedná o běžný
 výdaj, který se vede na řádku 8228 5 formuláře RA 82.

 8128 6   Úroky z úvěrů se státní zárukou
 Uvádí se úrokové náklady úvěrů,u kterých se uvažuje resp.byla poskytnuta záruka státního rozpočtu, při čemž záru-
 ku může poskytnout pouze vláda ČR.Ostatní podmínky jsou stejné jako u řádku 8128 5.

 8128 7  Úroky z dodavatelských úvěrů
 Uvádí se úrokové náklady dodavatelských úvěrů (definice viz řádek 8149 2) v případě, že jsou v příslušné smlouvě 
 specifikovány.V opačném případě jsou součástí splátek tohoto úvěru viz řádek 8139 2.

 8128 8  Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM
 Uvádí se příspěvky na tzv. účelně vynaložené náklady jiným organizacím, které v souladu s účetní osnovou vstupují do
 pořizovací ceny investice tj. podíly na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním
 požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení na pře-
 ložku tohoto zařízení.

 8128 9  Ostatní investiční náklady výše neuvedené
 Uvádí se náklady na pořízení základního stáda hospodářských zvířat a jiné investiční náklady, které nelze přiřadit k
 výše uvedeným ukazatelům.

 8128 S   Investiční náklady ostatní 
 Součet řádků 8128 1 + 8128 2 + 8128 3 + 8128 4 + 8128 5 +8128 6 + 8128 7 + 8128 8 + 8128 9

 8129    REZERVA na úhradu investičních nákladů
 Uvádí se pouze rozpočtové údaje podle metodiky stanovené správcem programu.

 812  S   INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM
 Součet řádků 8121S + 8124 + 8125 + 8126S + 8127S +  8128S + 8129

 8130   Splátky návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu
 Uvádí se úhrady splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu.

 8131  Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou
 Uvádí se úhrady splátek jistin úvěrů zaručených vládou ČR.

 8132   Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky
 Uvádí se úhrady splátek jistin komerčních úvěrů poskytnutých bez záruky vlády ČR.

 8133 1   Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci
 Uvádí se příspěvky poskytované na základě smlouvy o sdružení prostředků k pořízení nebo technickému zhodnocení
 dlouhodobého hmotného majetku.

 8133 2  Splátky dodavatelských úvěrů
 Uvádí se úhrady splátek dodavatelských úvěrů tj.úvěrů, které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických služ-
 bách v systému Energy performance contracting  uzavíraných podle metodických pokynů "Aplikace metody EPC ve
 veřejném sektoru" vydaných MPO v roce 1999, nebo dodavatelských úvěrů odsouhlasených MF.

 8133 9  Ostatní investiční potřeby výše neuvedené
 Uvádí se finanční potřeby,které nelze zařadit do řádků 8139 1 a 8139 2.

 8133 S  Ostatní investiční potřeby 
 Součet řádků 8139 1 + 8139 2 + 8139 9
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 813  S  SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB 
 Součet řádků  812 S + 8130 + 8131 + 8132 + 8139 S

 8141   Vlastní zdroje investorů celkem
 Uvádí se veškeré vlastní zdroje kterými disponuje investor tj.odpisy,rozdělení zisku,výnosy z prodeje dlouhodobého
 majetku atd.

 8142   Úvěry poskytnuté bez státní záruky 
 Uvádí se přijaté bankovní úvěry,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka schválená vládou. 

 8143 1   Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB
 Uvádí se úvěry,u kterých se počítá resp.byla poskytnuta záruka schválená vládou, určené na financování investičních
 akcí stanovených MF v rámci schválené dokumentace programu. Příjemcem úvěru bude Konsolidační banka s.p.ú. 
 (KoB) nebo Česko moravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), které budou provádět úhrady faktur za provedené práce a do-
 dávky a poskytovat zálohy dodavatelům podle pravidel dohodnutých mezi MF a těmito bankami s tím,že investor účtu-
 je o těchto úhradách způsobem stanoveným ministerstvem financí.

 8143 9   Úvěry poskytnuté se státní zárukou ostatní 
 Uvádí se zaručené úvěry jiného druhu než je uvedeno v řádku 8143 1 

 8143 S  Úvěry poskytnuté se státní zárukou 
 Součet řádků 8143 1 + 8143 9

 8144 1  Návratné finanční výpomoci - posledně platný rozpočet
 Uvádí se návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu v případě, že je tato forma odsouhlasena ve
 schválené dokumentaci programu ve výši odpovídající posledně platnému rozpočtu.

 8144 2  Návratné finanční výpomoci - převody do následujícího roku ( - , +)
 Uvádí se převody návratné finanční výpomoci do následujícího roku podle zákona o rozpočtových pravidlech a to tak,
 že se převáděná částka se zapíše se záporným znaménkem do slupce roku,ve kterém dochází k úspoře a s kladným
 znaménkem do sloupce následujícího roku.

 8144 S   Návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu
 Součet řádků 8144 1 + 8144 2 

 8145 1  Systémově určené výdaje státního rozpočtu - posledně platný rozpočet
 Uvádí se účelově určené výdaje rozpočtové organizace, dotace příspěvkové organizaci, a dotace ostatním subj. ze
 státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení majetku, v souladu se schválenou dokumentací programu.
 Podmínky pro čerpání prostředků státního rozpočtu stanoví správce programu rozhodnutím, obsahující mimo jiné též
 závazné věcné, časové a finanční parametry, které budou vyhodnoceny po dokončení realizace akce. Obdobně jako 
 řádku 8144 1 se uvádí posledně platný rozpočet.

 8145 2  Systémově určené výdaje státního rozpočtu - převod do následujícího roku ( - , +)
 Uvádí se převody systémové dotace do následujícího roku stejným způsobem jako v řádku 8144 2.

 8145 S  Systémově určené výdaje státního rozpočtu
 Součet řádků 8145 1 + 8145 2 

 8146 1  Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu - posledně platný rozpočet
 Uvádí se účelově určené výdaje rozpočtových organizací, dotace příspěvkovým organizacím  a dotace ostatním subj. 
 státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení majetku, které jsou poskytovány na rozhodující invest. akce
 zabezpečující cíle schváleného programu.Registraci akce v ISPROFIN, souhlas s jejím zadáním a rozhodnutí 
 cí závazné parametry a podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu vydává správce programu a to pouze se sou-
 hlasem MF. Obdobně jako v řádcích 8144 1 a 8145 1 se uvádí posledně platný rozpočet.

 8146 2  Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu - převod do následujícího roku ( - , +)
 Uvádí se převody individuální dotace do následujícího roku stejným způsobem jako v řádcích  8144 2 a 8145 2.

 8146 S   Individuální dotace (výdaje) státního rozpočtu
 Součet řádků 8146 1 + 8146 2 

 8147 1  Dotace z fondu životního prostředí
 Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí.

 8147 2  Dotace z fondu dopravy
 Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu dopravy.
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 8147 3  Dotace z fondu bydlení
 Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu bydlení.

 8147 9  Dotace z jiných státních fondů 
 Uvádí se dotace poskytnuté z jiných než výše uvedených státních fondů

 8147 S  Dotace poskytnuté ze státních fondů 
 Součet řádků 8147 1 + 8147 2 + 8147 3 + 8147 9

 8148 1   Dotace z rozpočtu obce
 Dotace poskytnutá z rozpočtu obce

 8148 2   Dotace z rozpočtu okresu 
 Dotace poskytnutá z rozpočtu okresu (okresního úřadu)

 8148 3   Dotace z rozpočtu kraje
 Dotace poskytnutá z rozpočtu kraje (krajského úřadu)

 8148 S  Dotace poskytnuté z územních rozpočtů
 Součet řádků 8148 1 + 8148 2 + 8148 3

 8149 1    Příspěvky přijaté na sdruženou akci
 Uvádí se příspěvky od jiných investorů na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků.

 8149 2   Dodavatelské úvěry
 Uvádí se přijaté dodavatelské úvěry tj.úvěry,které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických službách v systé-
 mu EPC (Energy performance contracting) uzavíraných podle metodických pokynů "Aplikace metody EPC ve veřej-
 ném sektoru" vydaných MPO v roce 1999,nebo dodavatelských úvěrů jejichž přijetí bude předem odsouhlaseno MF. 

 8149 9   Jiné cizí zdroje tuzemské
 Uvádí se finanční zdroje,které nelze zařadit do řádků 8149 1 až 8149 2.

 8149 S  Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené
 Součet řádků 8149 1 + 8149 2 + 8149 9

 8151 1    Dotace z fondu PHARE
 Uvádí se dotace poskytnuté z předvstupního fondu EU - PHARE

 8151 2    Dotace z fondu SAPARD
 Uvádí se dotace poskytnuté z předvstupního fondu EU - SAPARD

 8151 3    Dotace z fondu ISPA
 Uvádí se dotace poskytnuté z předvstupního fondu EU - ISPA

 8151 4    Dotace z kohezního fondu EU
 Uvádí se dotace poskytnuté z kohezního fondu EU 

 8151 5    Dotace ze strukturálních fondů EU
 Uvádí se dotace poskytnuté ze strukturálních fondů EU 

 8151 9    Dotace z jiných fondů EU 
 Uvádí se prostředky poskytnuté jinými než výše uvedenými fondy EU 

 8151 S  Dotace poskytnuté z fondů EU 
 Součet řádků 8151 1 + 8151 2 + 8151 3 + 8151 4 + 8151 5 + 8151 9

 8152 1    Dotace z fondů NATO na bezpečnostní investice
 Uvádí se prostředky poskytnuté členskými zeměmi na financování bezpečnostních investic schválených orgány NATO.

 8152 9    Dotace z jiných fondů NATO
 Uvádí se prostředky poskytnuté jinými než výše uvedenými fondy NATO

 8152 S  Dotace poskytnuté z fondů NATO 
 Součet řádků 8152 1 + 8152 9

 8159      Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené
 Uvádí se zdroje ze zahraničí, které nelze zařadit do výše uvedených řádků.
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 819 S  SOUHRN INVESTIČNÍCH  ZDROJŮ 
 Součet řádků 8140 +8141 +8142 +8143S +8144S +8145 S +8146S +8147S +8148S +8149S +8151S +8152S + 8159

POZOR !  VŽDY MUSÍ PLATIT PODMÍNKA, ŽE ŘÁDEK  813 S = 819 S

 8221 1  Náklady inženýrské činnosti
 Uvádí se náklady služeb podle mandátních smluv,kdy se organizace nechá zastupovat ve stavebním řízení a ve vý-
 konu stavebního dozoru, v zabezpečení přípravy výběrových řízení a pod.(rozumí se příprava akcí oprav budov a staveb)

 8221 2   Náklady projektových dokumentací
 Uvádí se náklady na pořízení dokumentace pro stavební řízení podle stavebního řádu a dokumentace skutečného 
 provedení stavby charakteru oprav. 

 8221 9  Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce
 Uvádí se náklady,které nelze zařadit do výše uvedených řádků 8221 1 a  8221 2 jako jsou smluvní pokuty, náhrady
 škod, výdaje na biologickou rekultivaci apod.

 8221 S   Náklady přípravy a zabezpečení akce
 Součet řádků  8221 1 +  8221 2 +  8221 9

 8222 1    Mzdové náklady,platy a ostatní platby za provedenou práci
 Uvádí se mzdové a ostatní osobní náklady, platy zaměstnanců, odstupné, odchodné a náhrady mezd a platů, vč příspšvků do FKSP. 

 8222 2    Povinné pojistné 
 Uvádí se povinné pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti a ostatní
 povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.

 8222 S    Mzdové náklady a povinné pojistné
 Součet řádků  8222 1 +  8222 2 

 8223 1     Náklady na nákup materiálu
 Uvádí se náklady na nákup potravin, ochranných pomůcek, léků a zdravotnického materiálu, prádla, oděvů a obuvi, 
 učebnic, učebních pomůcek a tiskovin a dále nákup tzv. "všeobecného materiálu" jako jsou čistící a dezinfekční pro-
 středky, osiva, barvy a laky, kancelářské potřeby atd.

 8223 2     Náklady na nákup vody, paliv a energie
 Uvádí se vodné a stočné, náklady na páru, plyn, elektrickou energii, pevná paliva, pohonné hmoty a mazadla atd.

 8223 3     Náklady na nákup služeb
 Uvádí se náklady na služby poštovní,telekomunikační,radiokomunikační, konzultační a poradenské, služby peněžních
 ústavů, služby školení a vzdělávání, zpracování dat a dále nájemné (vč. tzv.operačního leasingu a pachtovného) a 
 ostatní služby jako jsou zdravotní prohlídky, příspěvky na stravování zaměstnanců atd.

 8223 4   Náklady oprav a udržování strojů,zařízení a inventáře
Uvádí se náklady na opravu a udržování strojů, zařízení a inventáře které nejsou pevnou součástí budov 

 8223 9     Náklady na ostatní nákupy
 Uvádí se náklady na opravy a udržování movitého majetku, na cestovné a cestovní náhrady, na pohoštění a na 
 leasing. Uvádí se též náklady na nákup uměleckých děl, která jsou hmotným majetkem a nejsou součástí staveb a
 budov, předmětů muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich souborů v muzeích a památkových objektech, stálých 
 výstavních souborů a knihovních sbírek knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiných sbírek a movitých kulturních 
 mátek a jejich souborů. Patří sem i platby daní a poplatků, vč.dálničních známek a poplatků vůči cizím státům atd.

 8223 S   Náklady materiální povahy a služby
 Součet řádků 8223 1 + 8223 2 + 8223 3 + 8223 9

 8224      Náklady údržby a oprav stavební části staveb
 Uvádí se náklady údržby a oprav stavební části staveb tj.činností,kterými se udržuje tento hmotný majetek v provozu-
 schopném stavu (neprovádí se jeho zhodnocení).

 8225      Náklady údržby a oprav technologické části staveb
 Uvádí se náklady údržby a oprav technologické části staveb tj.činností,kterými se udržuje tento hmotný majetek v 
 provozuschopném stavu (neprovádí se jeho zhodnocení).

 8226 1     Náklady na dopravní prostředky 
 Uvádí se neinvestiční náklady na pořízení a obnovu všech druhů dopravních prostředků 
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 8226 2     Náklady na výpočetní techniku 
 Uvádí se neinvest.náklady na pořízení a obnovu hardware a ostatních zařízení výpočetních a informačních systémů 

 8226 3     Náklady na vojenskou techniku a zařízení 
 Uvádí se neinvest.náklady na pořízení a obnovu vojenské techniky a zařízení určené ministerstvem obrany

 8226 9     Jiné náklady strojů,zařízení a inventáře
 Uvádí se neinvestiční náklady na pořízení a obnovu jiných než výše uvedených strojů a zařízení .

 8226 S   Náklady na stroje a zařízení
 Součet řádků 8226 1 + 8226 2 + 8226 3 + 8226 9

 8227 1     Náklady na programové vybavení
 Uvádí se neinvest.náklady na pořízení a obnovu programového vybavení (software) výpočetních a inform.systémů

 8227 2     Náklady na ocenitelná práva
 Uvádí se neinvestiční náklady vynaložené na pořízení ocenitelných průmyslových, autorských a jiných práv

 8227 3     Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
 Uvádí se neinvestiční náklady vynaložené na pořízení výsledků výzkumné a obdobné činnosti 

 8227 9     Náklady na nehmotný majetek výše neuvedený
 Uvádí se neinvestiční náklady na pořízení a obnovu jiného než výše uvedeného nehmotného majetku.

 8227 S   Náklady na drobný nehmotný majetek
 Součet řádků 8227 1 + 8227 2 + 8227 3 + 8227 9

 8228 5     Úroky z úvěrů bez státní záruky
 Uvádí se úrokové náklady neinvestičních, nezaručených úvěrů v případě, že se hradí před zahájením a po dokončení
 akce a úrokové náklady neinvestičních úvěrů

 8228 6     Úroky z úvěrů se státní zárukou
 Uvádí se úrokové náklady jako v řádku 8228 5 a to pro úvěry, na které poskytla záruku vláda ČR.

 8228 7     Úroky z dodavatelských úvěrů
 Uvádí se úrokové náklady jako v řádku 8228 5 resp.8228 6 a to pro dodavatelské úvěry v případě, že budou v přísluš-
 né smlouvě specifikovány. V opačném případě budou součástí splátek úvěru v řádku 8232 2.

 8228 9     Ostatní neinvestiční náklady výše neuvedené
 Uvádí se ostatní běžné výdaje, které nelze zařadit do řádků 8228 5 až 8228 7

 8228 S    Ostatní neinvestiční náklady celkem
 Součet řádků 8228 5 + 8228 6 + 8228 7 + 8228 9

 8229       Rezerva na úhradu neinvestičních nákladů
 Uvádí se pouze rozpočtové údaje podle metodiky stanovené správcem programu. 

 822  S   NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM
 Součet řádků 8221S + 8222 S + 8223 S + 8224 + 8225 + 8226 S + 8227 S + 8228 S + 8229

 8230     Splátky návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu
 Uvádí se úhrady splátek návratných finančních výpomocí ( půjček) ze státního rozpočtu poskytnutých na neinvestič-
 ní potřeby akce.

 8231     Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou
 Uvádí se úhrady splátek jistin neinvestičních úvěrů zaručených vládou ČR

 8232      Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky
 Uvádí se úhrady splátek jistin nezaručených neinvestičních úvěrů.

 8233 1     Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci
 Uvádí se příspěvky od jiných organizací na základě smlouvy o sdružení prostředků na opravy a pod.

 8233 2     Splátky dodavatelských úvěrů
 Uvádí se úhrady splátek dodavatelských úvěrů tj.úvěrů, které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických služ-
 bách v systému EPC (Energy performance contracting) uzavíraných podle metodických pokynů "Aplikace metody
 EPC ve veřejném sektoru" vydaných MPO v roce 1999, nebo dodavatelských úvěrů poskytnutých na rozsáhlé opravy
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 odsouhlasených MF.

 8233 9      Ostatní neinvestiční potřeby výše neuvedené
 Uvádí se finanční potřeby, které nelze zařadit do řádků 8233 1 a 8233 2.

 8233 S   Ostatní neinvestiční potřeby celkem
 Součet řádků  8239 1 + 8239 2 + 8239 9

 823  S    SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB 
 Součet řádků  822 S + 8230 + 8231 + 8232 + 8233 S

 8241   Vlastní zdroje investorů celkem
 Uvádí se veškeré vlastní zdroje kterými disponuje investor 

 8242   Úvěry poskytnuté bez státní záruky 
 Uvádí se přijaté bankovní úvěry,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka schválená vládou. 

 8243 1   Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB
 Uvádí se úvěry,u kterých se počítá resp.byla poskytnuta záruka schválená vládou, určené na financování investičních
 akcí stanovených MF v rámci schválené dokumentace programu. Příjemcem úvěru bude Konsolidační banka s.p.ú. 
 (KoB) nebo Česko moravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), které budou provádět úhrady faktur za provedené práce a do-
 dávky a poskytovat zálohy dodavatelům podle pravidel dohodnutých mezi MF a těmito bankami s tím,že investor účtu-
 je o těchto úhradách způsobem stanoveným ministerstvem financí.

 8243 9   Úvěry poskytnuté se státní zárukou ostatní 
 Uvádí se zaručené úvěry jiného druhu než je uvedeno v řádku 8243 1 

 8243 S  Úvěry poskytnuté se státní zárukou 
 Součet řádků 8243 1 + 8243 9

 8244 1    Návratné finanční výpomoci - posledně platný rozpočet
 Uvádí se návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu v případě, že je tato forma odsouhlasena ve
 schválené dokumentaci programu ve výši odpovídající posledně platnému rozpočtu.

 8244 2    Návratné finanční výpomoci - převody do následujícího roku ( - , +)
 Uvádí se převody návratné finanční výpomoci do následujícího roku podle zákona o rozpočtových pravidlech a to tak,
 že se převáděná částka se zapíše se záporným znaménkem do slupce roku,ve kterém dochází k úspoře a s kladným
 znaménkem do sloupce následujícího roku.

 8244 S   Návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu
 Součet řádků 8244 1 + 8244 2 

 8245 1    Systémově určené výdaje státního rozpočtu - posledně platný rozpočet
 Uvádí se účelově určené výdaje rozpočtové organizace, dotace příspěvkové organizaci, a dotace ostatním subj. ze
 státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení majetku, v souladu se schválenou dokumentací programu.
 Podmínky pro čerpání prostředků státního rozpočtu stanoví správce programu rozhodnutím, obsahující mimo jiné též
 závazné věcné, časové a finanční parametry, které budou vyhodnoceny po dokončení realizace akce. Obdobně jako 
 řádku 8244 1 se uvádí posledně platný rozpočet.

 8245 2    Systémově určené výdaje státního rozpočtu - převod do následujícího roku ( - , +)
 Uvádí se převody systémové dotace do následujícího roku stejným způsobem jako v řádku 8244 2.

 8245 S  Systémově určené výdaje státního rozpočtu
 Součet řádků 8245 1 + 8245 2 

 8247 1    Dotace z fondu životního prostředí
 Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí.

 8247 2    Dotace z fondu dopravy
 Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu dopravy.

 8247 3    Dotace z fondu bydlení
 Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu bydlení.

 8247 9    Dotace z jiných státních fondů 
 Uvádí se dotace poskytnuté z jiných než výše uvedených státních fondů

 8247 S  Dotace poskytnuté ze státních fondů 
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 Součet řádků 8247 1 + 8247 2 + 8247 3 + 8247 9

 8248 1   Dotace z rozpočtu obce
 Dotace poskytnutá z rozpočtu obce

 8248 2   Dotace z rozpočtu okresu 
 Dotace poskytnutá z rozpočtu okresu (okresního úřadu)

 8248 3   Dotace z rozpočtu kraje
 Dotace poskytnutá z rozpočtu kraje (krajského úřadu)

 8248 S  Dotace poskytnuté z územních rozpočtů
 Součet řádků 8248 1 + 8248 2 + 8248 3

 8249 1    Příspěvky přijaté na sdruženou akci
 Uvádí se příspěvky od jiných investorů na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků.

 8249 2   Dodavatelské úvěry
 Uvádí se přijaté dodavatelské úvěry tj.úvěry,které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických službách v systé-
 mu EPC (Energy performance contracting) uzavíraných podle metodických pokynů "Aplikace metody EPC ve veřej-
 ném sektoru" vydaných MPO v roce 1999,nebo dodavatelských úvěrů jejichž přijetí bude předem odsouhlaseno MF. 

 8249 9   Jiné cizí zdroje tuzemské
 Uvádí se finanční zdroje,které nelze zařadit do řádků 8249 1 až 8249 2.

 8249 S  Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené
 Součet řádků 8249 1 + 8249 2 + 8249 9

 8251 1    Dotace z fondu PHARE
 Uvádí se dotace poskytnuté z předvstupního fondu EU - PHARE

 8251 2    Dotace z fondu SAPARD
 Uvádí se dotace poskytnuté z předvstupního fondu EU - SAPARD

 8251 3    Dotace z fondu ISPA
 Uvádí se dotace poskytnuté z předvstupního fondu EU - ISPA

 8251 4    Dotace z kohezního fondu EU
 Uvádí se dotace poskytnuté z kohezního fondu EU 

 8251 5    Dotace ze strukturálních fondů EU
 Uvádí se dotace poskytnuté ze strukturálních fondů EU 

 8251 9    Dotace z jiných fondů EU 
 Uvádí se prostředky poskytnuté jinými než výše uvedenými fondy EU 

 8251 S  Dotace poskytnuté z fondů EU 
 Součet řádků 8251 1 + 8251 2 + 8251 3 + 8251 4 + 8251 5 + 8251 9

 8252 1    Dotace z fondů NATO na bezpečnostní investice
 Uvádí se prostředky poskytnuté členskými zeměmi na financování bezpečnostních investic schválených orgány NATO.

 8252 9    Dotace z jiných fondů NATO
 Uvádí se prostředky poskytnuté jinými než výše uvedenými fondy NATO

 8252 S  Dotace poskytnuté z fondů NATO 
 Součet řádků 8252 1 + 8252 9

 8259      Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené
 Uvádí se zdroje ze zahraničí, které nelze zařadit do výše uvedených řádků.

 829 S  SOUHRN NEINVESTIČNÍCH  ZDROJŮ 
 Součet řádků 8241 +8242 +8243S +8244S +8245 S +8247S +8248S +8249S +8251S +8252S + 8259

POZOR !  VŽDY MUSÍ PLATIT PODMÍNKA, ŽE ŘÁDEK  823 S = 829 S
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    Žádost pro poskytování dotací z rozpočtu 
Svazku obcí                    Jestřebí hory pro rok 

2019

1. Základní informace - vyplňuje SOJH
1.1. Číslo smlouvy
1.2. Termín projednání

2. Údaje o žadateli - kolonky označené hvězdičkou * jsou 
povinné!

2.1. Název organizace*
2.2. Forma právní 

subjektivity*
2.3. Sídlo/adresa 

bydliště
obec PSČ
ulice čp

2.4. Kontakt* (uvést 
alespoň jeden) e-mail telefon

2.5. IČO* 
2.6. Forma úhrady* 

(vyberte jednu 
možnost)

       bankovní účet

       hotově (tato možnost je povolena pouze v případě, že 
organizace nevlastní bankovní účet)

2.7. Statutární 
zástupce* (uvést 
právní důvod 
zastoupení - funkce)

2.8.
Uveďte osoby s 
majetkovým 
podílem u 
žadatele* (uvést dle 
skutečnosti)

       Žadatel nemá osoby s podílem.

       Žadatel má osoby s podílem - uveďte:

2.9.

Uveďte osoby, kde 
má žadatel přímý 
majetkový podíl* 
(uvést dle skutečnosti)

       Žadatel nemá podíl u žádné osoby.

       Žadatel má podíl - uveďte kde a výši:

2.10.Další informace 
Výčet 
nejdůležitějších 
činností v roce 
2018 a jejich 
popis* (je možné 
přiložit výroční zprávu 

 

Plán činnosti v 
roce 2019* (uveďte 
hlavní aktivity)
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hlavní aktivity)

Počet členů www

3. Údaje o projektu, na který jsou žádány finanční prostředky 
- kolonky označené hvězdičkou * jsou povinné!

3.1. Přesný název 
projektu*

3.2. Cíle projektu*

3.3. Odůvodnění 
žádosti*

3.4. Popis projektu 
(podrobně rozepište, je 
možné popsat v 
příloze)

  

3.5. Harmonogram 
realizace 
projektu* (začátek a 
konec projektu včetně 
hlavních aktivit)       

3.6. Účel využití 
dotace (uveďte, na 
co bude dotace 
využita; před 
vyplněním 
doporučujeme 
důkladně prostudovat 
grantová pravidla)

3.7. Osoba odpovědná 
za realizaci 
projektu*

jméno a příjmení
adresa 
bydliště
tel. e-mail

3.8. Partneři projektu 
(název/jméno, adresa)

4. Rozpočet - vyplňte všechny údaje
4.1. Náklady projektu celkem - 100 % Kč

z toho vlastní podíl žadatele - min 30 % Kč
z toho výše žádané dotace v Kč - max 70 % Kč

4.2. Podíl žádané dotace na celkových přijatelných 
nákladech projektu %

5. Přílohy
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5.1. Seznam příloh - 
uveďte v případě, 
že budou doloženy 
- fotografie, 
výroční zpráva 
atd. 

6. Čestná prohlášení
Žadatel svým podpisem stvrzuje, že:
a) nemá žádné závazky ke Svazku obcí Jestřebí hory
c) nemá žádné závazky k veřejné zdravotní pojišťovně
d) nemá žádné závazky ke správě sociálního zabezpečení
e) souhlasí se zveřejněním svého názvu/jména, názvu projektu a v 
případě poskytnutí podpory i výše této podpory na internetových 
stránkách SOJH7. Žadatel se zavazuje, že ve svých propagačních materiálech 
uvede Svazek obcí Jestřebí hory jako finančního partnera. 

V Dne
Podpis oprávněného 
zástupce Razítko
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Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory pro 
rok 2019 

Základní informace
1.
1. Tato pravidla stanovují podmínky pro poskytování dotací nestátním 

neziskovým organizacím se sídlem v členských obcích Svazku obcí 
Jestřebí hory (dále jen svazku). 

2. Žádost o dotaci je nutno zaslat poštou nebo předat osobně na adrese - 
Kancelář  MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., Regnerova 143, 542 32 
Úpice tak, aby ji administrátor obdržel v písemné i elektronické 
podobě na aktuálním formuláři. 

3. Termín odevzdání žádosti: 7. 1. 2019 - 21. 1. 2019 do 12 hodin
4. Žádost musí být podána na aktuálním formuláři a musí obsahovat dle 

zákona č. 250/2000 Sb. mimo jiné i:
Název organizace
Forma právní subjektivity
Sídlo/adresa
IČO
Bankovní spojení
Statutární zástupce 
Osoby zastupující právnickou osobu
Osoby s podílem v této právnické osobě
Osoby, v nichž má přímý podíl, a výše tohoto podílu
Výčet akcí za rok 2018
Plán akcí na rok 2019
Počet členů a www
Název projektu
Cíle projektu
Odůvodnění žádosti
Popis projektu
Harmonogram realizace
Účel využití dotace 
Osoba odpovědná za projekt
Patneři projektu
Náklady na projekt s jasným uvedením podílů - vlastního a dotačního
Seznam případných příloh
Čestná prohlášení
Uvedení - místo, datum, podpis a razítko žadatele

5. Způsobilý žadatel - nestátní nezisková organizace (např. spolek, ústav, 
obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond), které mají IČO a 
sídlo na území SOJH. V případě, že se žadatel dělí na nižší organizační 
složky, nebude na žádosti nižších složek brán zřetel (např. oddíly 
tělovýchovných jednot, apod.). Každý subjekt si může podat 
maximálně 1 žádost.
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6. Maximální výše dotace na jednu žádost je 15 000 Kč a maximálně 70 % 
celkových nákladů uvedených v žádosti na realizaci projektu.

7. Dotace musí být využita na aktivity, které jsou součástí žádosti. Cílem 
grantového programu je podpora konkrétní akce, nikoli běžné činnosti 
žadatele. Dotace bude proto poskytnuta pouze na realizaci projektu. 
Uznatelné náklady: odměny pro účastníky, propagace, nákup materiálu 
a služeb potřebných k zajištění akce, občerstvení, pronájem, poštovné, 
cestovní náhrady aj. Neuznatelné náklady: nákup nemovitostí, 
dlouhodobého hmotného investičního majetku, ostatní osobní náklady 
(DPP, DPČ), mzdy, opravy vybavení aj.

8. Pokud nebudou uvedeny všechny údaje požadované v bodě 2, 3, 4, 5 
nebude žádost projednána. 

9. Při schvalování dotací budou preferovány projekty vedoucí k 
reprezentaci a propagaci svazku nejen v regionu, ale i mimo něj. 

10. Při schvalování výše dotace bude přihlíženo (bez pořadí důležitosti):   
 a) k soustavné celoroční činnosti 
 b) k celkové finanční náročnosti projektu 
 c) k výši finanční spoluúčasti žadatele na projektu.  
 d) ke kvalitě zpracování žádosti 

11. Žádosti projedná komise, která doporučí výboru svazku vybrané 
projekty s návrhem na výši přidělené dotace. O žádostech rozhodne 
výbor svazku do 28. 2. 2019.12. Výbor SOJH schválil na zasedání 8. 11. 2018 celkový objem finančních 
prostředků vyčleněných z rozpočtu ve výši 80 000,-- Kč.

13. Výbor SOJH schválil na zasedání 8. 11. 2018 podporu s cílem 
podporovat občanské aktivity v území a podpořit regionální akce.

14. Výbor svazku si může vyžádat doplnění chybějících údajů.
15. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

16. Mezi SOJH jako poskytovatelem dotace a příjemcem dotace bude 
uzavřena veřejnoprávní smlouva.  

17. Žadatel, který dotaci obdrží, je povinen umožnit pověřeným 
pracovníkům členských obcí svazku a členům kontrolní komise svazku 
nahlédnout do svých účetních dokladů za účelem kontroly správného 
použití dotace.18. Žadatel je povinen předložit vyúčtování – závěrečná zpráva a kopie 
účetních dokladů vztahujících se k dotaci do 30 dnů po jeho dokončení 
– nejpozději do 29. listopadu 2019 účetní svazku – Svazek obcí Jestřebí 
hory, Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší – s výjimkou 
prosincových akcí. Pro tyto případy platí 10. leden 2020. Ve zprávě 
budou zvýrazněny číslem smlouvy ty doklady, které byly využity z 
dotace.

19. Příjemce dotace je povinen vhodným způsobem informovat veřejnost, 
že projekt je realizován s finanční pomocí svazku. Doklad o informování 
(fotografie, kopie informace z místního tisku, novin, plakátu apod.) 
musí být předložen současně s vyúčtováním dotace.

20. Nevyčerpanou část dotace je žadatel povinen vrátit do 31. prosince 
2019.
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21. Tato pravidla odpovídají zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, a zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, a byla projednána ve  výboru svazku dne 8. 11. 
2018.

22. V případě nedodržení pravidel bude svazek vymáhat dotaci zpět. 

23. Kontakt pro konzultaci a administraci: kancelář MAS Království - 
Jestřebí hory, o.p.s., Regnerova 143, 542 32 Úpice, Dr. Jan Balcar, 777 
851 871, balcar@kjh.cz, Markéta Demešová, 730 164 404, 
demesova@kjh.cz, www.jestrebihory.net.
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             Svazek obcí Jestřebí hory 

FORMULÁŘ  
závěrečné zprávy a vyúčtování finanční podpory za rok 2019

Příjemce finanční podpory:

Adresa 
příjemce
:

Vyúčtování 
vypracoval 
(jméno, 
telefon):

Název 
podpořeného 
projektu:
Celkový počet 
účastníků 
projektu:

Číslo smlouvy:

Termín konání projektu: Místo konání 
projektu:

Stručné zhodnocení projektu (popis realizace projektu, výstupy a  přínos, celkové 
zhodnocení projektu atd.; v případě potřeby využijte volného listu):

Ekonomická část projektu

Celkové náklady 
projektu v Kč:

Výše finanční 
podpory                 
SOJH v Kč:

Procentuální podíl (vlastní): Procentuální podíl 
(SOJH):

Rozpis jednotlivých 
nákladů celého projektu 
dle charakteru: (např. 
materiálové náklady, 
odměny, ceny vítězům, 
propagace, pohoštění, 
pronájem, poštovné, 
cestovní náhrady ….)

Částka Popis nákladů

Povinné přílohy:
Ostatní přílohy (např. fotografie, kopie  
novinových článků, propozic apod.):

kopie účetních dokladů, vztahujících se k dotaci1.        
2.        
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3.        
V dne: Razítko a 

podpis

�2


	dotace_pro_NNO
	harmonogram_dotace_SOJH_2019
	zadost_dotace_SOJH 2019



