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obec Domašov nad Bystřicí, lČooa2gil824, Náměstí
35, 78306 Domašov nad Bystřicí
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Olomoucký kraj
[rajskÝ úřad Olomouckého kmje
odbor kancelář ředitele
oddělení krizového řízení

#§il"tilfíŤ
Vyřizuje: L.Menšová
Telefon: 731955844

E-mail: ou@domasovnadbystrici.cz

Datum: 25.10.2021

Závěrečná zpráva
Dotačníprogram: Program na podporu JSDH
2O2í
DotaČní
Dotace na Pořízení,technické zhodnocení a
opravu požárnítechniky, nákup

titul:

Název

yě9nél9 vybavení a zajištění akceschópr"šiijšDH obcí olomouckého

Projektu: YilETiech.nické zhodnocení a opravu
vybavenía

požární techniky, nákup věcného
zajištěníakceschopnosti pro JsDl-i Domašov nad
Bystřicí

vvužitídotace
Přijatá dotace bYta vYuŽita na částečnouúhradu
nákladů na demont áž a montáz pneumatik
na
hasičskémautomobilu, nákuP z ts haoic REFLÉi,
ks LED.uitli"nĚĚLl včetně 2 ks držáků,
nákuP 1 ks ukazatele.stavu.ňladiny v cisterně
nasiesřéň5 automobilu, nákup .t ks motorku ostřikovače
na hasičský automobil a nákup baiev n€ opravu
laku hasičskéhoautómóoiru jsoH obce Domašov
nad
řá
s togem óromóucxerro r.,aje-nýra --,
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fifJ!:iff5i:i:íí:f§[,y_::íl18"6

p;;ňá*ňe

Výše dotace: 4OOO0,00 Kč
Celkové náklady: 8O417,86 Kč

V rámci Projektu bYl oPraven hasiČský automobil
JSDH D9r3§9y"nad Bystřicí. Na automobilu byly
vyměněny pneumatiky, v kabině bylý instalouánv
pomoci džákůi Ě svitiren pELl a motorek
ostřikovaČe, Na cisterně bYl namontóvan
utazatél ltJuu'nt"oiny. Byly pořízeny barvy a
členovéJ.DH
svépomocí opravili poškozéný lak na hasiěském
"utorouiru
propaaace proiektu
Ptl ProPáGffirtu bYlo
PostuPováno v souladu s ust. čl. ll odst. 10 Smlouvy o poskytnutí
dotace, tj.
Příjemce má uvedeno lógo'otomoucierro rrajě a inroirá.i
o
finanční
podpoře
poskytovatelem
akce
dotace na suých webovýCh stránkách, uveřejn8ní
ouá" ir"t po dobu ..',,iň.-iioxu od poskytnutí

odkaznawebovéstránkypříjemcesLveoeňimpóó;ó;;;piojektu-

dotace.

Na PoŽární zbrojnici bYlo umÍstěno logo
olomouckého krajl, včetně informace, že olomou*ký
kraj nákup
finančně podpořil.
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t(eallzace Projektu rnýznamnou měrou přispěla
ke zvýšeníakceschopnosti
|,..', Domašov nad Bystřicí
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Přijatá dotace byla využita jako dotace neinvestiční.

a

připřavenosti JSDH
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Přílohy:
- Příloha č. 1
- Kopie daňového dokladu
- faktura 2x
- Kopie qfpisu zI{B 2x
§opie výdajových dokladů včetně příloh 3x
- Cesbré prohlášení lx
-užitíloga olomouckého kraje k propagaci - fotokopie uřední desky
- Fotografie webové stránky lx
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