Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskos|ezského kraje - ind'viduáln'
Název projektu:

Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2019

Žadatel:')

KČT, oblast Moravskos|ezská

Právní forma žadatele:')

právnická osoba - pobočný spolek IČ:

Zástupce žadatele:

Ing. Břetislav Boháč

Funkce, důvod zastoupení:')

místopředseda, štatutár

Osoby s podílem v žadateli:')

NE

Osoby, v nichŽ má žadatel přímý podíl:6)

Datum narozenj:2)
71160477

DIČ:

CZ71160477

ne

Sídlo žadate|e:')
Ulice:

Na Mýtě

č. p.

1556/10

Obec:
Ostrava-HrabŮvka
Adresa b"dliště,')

PSČ:

700 30

Tel.:

736754050

E-mail:

kct.msk/aemail.cz

Fax:

id datové schránky:
Webová stránka:

1157951001

Název banky žadatele:

Raifeisen bank

, www.kct-mskmm

Kód banky:

5500
[

IČ:9)

Číslo účtu zřizovatele:')

KÓCj banky,')

Název banky zřizovatele,"

Spec. symbol:

Účel dotace:

xxx

l

Bankovní spojení:
ČÍslo úČtu žadatele:
Název zřizovate|e:9)

xxx

Značeni turistických cest v terénu

Pozadovana vyse dotace v Kc:
Celkové předpokládané náklady
projektu v KČ:

700 000
1 372 000

Jiné zdroje financování nákladů v
Kc:
Časová použitelnost (od-do),'°)
Druhy uznatelných nákladů z
dotace:'2)

Odůvodneni zadosti:

Seznam příloh:

03/2019-10/2019

Procentuální účast kraje na
.
nakladech:
Procentuální úČast žadatele
na nákladech:
Charakter
financmch

nemvesbcní (v Kc)

prostředků z
dotace:'l)

investiční (v KČ)

51,02%
48,98%

700 000

, .
cestovní naklady, kontrola tras, obnova tras
V Moravskoslezském kraji udržujeme 3277 km turistických značených cest, obnova se provádí v běžném
roce přiblině na jedné třetině, v roce 2019 předpokládáme obnovu na 1133,7 km. Každoročně
cykloznačkaři kontro|ují a opravují 2337 km cyklotras.

projekt značeni, Čestné prohlášení, tabulky 002;003;004, plán obnovy, plán údržby

Poznámky:
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

uveďte
vyplňte
vyplňte
wed'te
vyplňte
vyplňte
vyplňte
vyplňte

u právnické osoby název (obchodní firmu), u fyzické osoby jméno a příjmení
pouze v případě, že je žadatel fyzickou osobou (podnikající i nepodnikajici)
pouze v případě, že je žadatel právnickou osobou
funkci zástupce žadatele a právni důvod zastoupeni: např. člen statutárního orgánu, na základě pIN moci, prokury apod.
v případě, že je žadatel právnickou osobou; uveďte identifikační Údaje osoby, která má majetkový podá v žadateli; vyplňte "NE", pokud takové osoby není
v případě, že je žadatel právnickou osobou; uveďte identifikační údaje osoby, ve které má žadatel majetkový podíl a jeho výši; vyplňte "NE", pokud takové osoby není
pouze v případě, Že je žadatel právnickou nebo podnikajici fyzickou osobou
pouze v případě, že je žadatel fyzickou osobou (podnikajki i nepodnikajÍcÍ); uveďte ulici, Č.p., obec, PSČ

9) vyplňte pouze v případě, že je žadatel příspěvkovou organizací města nebo obce
ID) max. doba, v níž má být dosaženo účelu
11) investiční - pořizenI majetku s hodnotou nad 40 tis. KČ s dobou použitelnosti delší než 1 rok (v případě pořizení nehmotného majetku s hodnotou nad 60 tis. KČ)
12)např. nájemné, cestovné, honoráře, nákup zboží a služeb (vŽdy specifikujte o jaký druh zboží a dužeb se jedná) apod.

Zadatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný fúnkcionář uvedený v § 2 odst. 1 pÍsm. c) zákona

Č.

159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu,
v
jehož čele není Člen vlády), nebo jim ovládaná osoba vlastní podíl představujici alespoň 25% účast společníka v obchodní
Ž:::"tZ::"hlasÍ se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním jména (názvu nebo obchodní firmy), sI
^ĹĹT r
bydliŠtě), dotačního titulu, účelového urČení dotace a výše poskytnuté dotace.
Místo a datum:

jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:

Ostrava, 18.2.2019

'Ing. Břetislav BoháČ
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