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Obec Domašov nad Bystřicí
Náměstí 35,783 06 Domašov nad Bystřicí

Ikajský úřad Olomouckóho kraje
oddělení krizového řízení
Jeremenkova4Oa

.
V Domašově

772Il oLoMoUC

nad Bystřicí dne 19.1T.2020

či.:lotztzozo

Závérečnázpráva
Obci Domašov nad Bystřicí byla na základé Smlouvy o poskytnutí dotace uzavŤené v souladu
s § 159 a násl. zákona č. 50012004 Sb., správnííád,ve znénípozdějšíchprávních předpisů, a
se zákonem ě.25012000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územníchrozpočtů,ve znéní
pozdějších právních předpisů poskytnuta dotace ve výši 47600 Kč.
Dotace byla použita napořízení věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
v Domašově nad Bystřicí. Celkové výdaje činily 97680 Kč. Propagace kraje s logem
Olomouckého kraje byla vyvěšena na kamenné úřední desce a na webových strankách obce:
www.obecdomasovnabbystrici.cz .

Dodavatelé
ZAHAS s.r.o., Lipník
n.B. VII-Trnávka 11

Název
LED svítilny, &žáky
pro svítilnu, zásahové
přilby, kalhoty

Dotace
47600

Vlastní zdroie

47600

50080

50080

ZAHAS, bltny,

kalhoty stejnokroj,
zásahová obuv
LUKOV, nápisy

Celkem

Čerpání dotace bylo účtováno ve výdajích:
23l 0300 5512 5137 Úz oo+ts
231 0300 5512 5139 Úz oo+ts

Vlastní zdroje byly účtovTyu. výdajích:
231 0300 5512 5137 bezUZ, ORG 415
231 0300 5512 5t39 bezÚZ, oRG 415
starostka obce
Lucie Menšová
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Obec Domašov nad Bystřicí
Náměstí 35,783 06 Domašov nad Bystřicí

Itajský uřad Olomouckého kraje
oddělení krizového Ťizeni
Jeremenkova4Oa

772II oLoMoUC

V Domašově nad Bystřicí ďne 14.10.2020

či,:ootttzozo

ó

Závéreéná zpráva
Obci Domašov nad Bystřicí byla na základé Smlouvy o poskýnutí dotace uzavíenév souladu
s § 159 a násl. zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve zněm pozdějšíchprávních předpisů, a
se zákonem ó.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtu,ve znéní
pozdějších právních předpisů poskytnuta dotace ve qýši 10000 Kč.
Dotace byla použitana získánířidičskéhooprávnění skupiny C pro jednoho člena JSDH obce.
Celkové qídaje činily 18150 Kč. Propagace kraje s logem Olomouckého kraje byla vyvěšena
na uřední desce.

Název
Ridičskéoprávnění
skupinv C

Dodavatelé
Milan Semera,
Brumovice
Celkem

Čerpání dotace bylo účtováno ve výdajích:
231 0300 55t2 5169 Úz oo+tl

Vlastní zdroje byly účtoványve výdajích:
23 1 0300 5512 5169 bezÚZ,oRG 417
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Staros,

Luciel}í{e

Přílohy:
- Finančnívyričtovánídotace - příloha č.1
- Kopie daňového dokladu - faktura lx
- Kopie rnýpisu z KB 1x
- Čestnéprohlášení 2x
-Užitíloga Olomouckého kraje k propagaci
- Fotografie webové stránky 1x

Dotace
10000

vlastní zdroie

10000

8150

81

50

