
Příloha C žádosti

Zdůvodnění nákladů projektu - Podrobný rozpočet

Název 

projektu:
Název žadatele:

Použitý kurz:

Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková 

cena

Výdaje položky 

(v EUR)

Výdaje kapitoly 

(v EUR)

% 

kontrola

Přímé / 

Paušál

Výdaje mimo 

dotační území (do 

20 % z celkových 

způsobilých výdajů)

(v EUR)

Zdůvodnění

42,65 891,73 19,00% Paušál 0,00

1.1 Dohoda o provedené práci hod 12 11,88 142,56

Řízení jednotlivých kroků učiněných za účelem realizace projektu jako 

celku (9 akce), koordinace aktivit a týmu, zodpovídá vedoucí manažer 

projektu 1 osoba/cca 303 Kč/hod.

1.2 Dohoda o provedené práci hod 25 10,11 252,75

Řízení projektu dle schváleného harmonogramu, zajištění realizace 

jednotlivých aktivit projektu (9 akci hasičů), zajištění výstupů projektu, 2 

osoby/ cca 258 Kč/hod

1.3 Dohoda o provedené práci hod 10 17,21 172,10
DPP - lektor  čj a nj, který bude zaměřen především na hasičskou 

terminologii.Jedná se o odborného pracovníka, 1 osoba cca 439 Kč/hod, 

1.4 Dohoda o provedené práci hod 18 8,90 160,20
Vedení účetnictví projektu, evidenci mzdových nákladů a evidenci pohybů 

na účtu projektu, 1 osoba/cca 227 Kč/hod.

1.5 Dohoda o provedené práci hod 29 7,13 206,77

Zajištění pořadatelské služby - obslužní pracovníci ( DPP na zajištění 

pořadatelské služby, úklidu, na všechny plánované akce) počet osob 4 

/cca 182 Kč/hod

1.6

133,76 15,00% Paušál 0,00

2.1 Kancelářské a administrativní výdaje

2.2

2.3

0,00 Přímé 0,00

3.1 0,00

3.2 0,00

3.3 0,00

Druh výdajů

3. Náklady na cestování a ubytování

Setkávání dobrovolných hasičů Drmoul - Griesbach SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Drmoul

25,50

1. Personální náklady

2. Kancelářské a administrativní výdaje
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3 589,30 Přímé 0,00

4.1 Překladatelské a tlumočnické služby hod 40 17,00 680,00

Zajištění překladatelské a tlumočnické služby pro všechny akce, kulatý 

stůl, vč. přípravy (překlady materiálů, pozvánky, plakáty)služba bude na 

základě fakturace 

4.2 Doprava (akce 4, 8) soubor 1 300,00 300,00

Zajištěna doprava z Drmoulu do místa partnerské obce ( pro mladé české 

hasiče) na plánované akce  cca 50 km jedna cesta a zpět x 2 akce. 

Doprava bude zajištěna autobusem, cena je počítána jako smluvní nikoliv 

na ujeté kilometry. V Griesbachu se setkají čeští a němečtí hasiči. 

Předpokládáme účast 20 hasičů (českých a bavorských)

4.3 1. Vánoční setkání - občerstvení osob 65 3,13 203,45

setkání na hasičské stanici SDH Drmoul, vzájemné seznámení, prohlídka 

techniky, vybavení jednotky a kroužku mladých hasičů, vánoční 

občerstvení, účast na obecní akci  – vysazení a rozsvěcení stromu u 

rybníku. Předpokládaný počet českých a bavorských hasičů cca 65 osob, 

občerstvení na 1 osobu /80 Kč

4.4 2. Pozvání na ples hasičů - hudební produkce skupina 1 500,00 500,00
Pozvání bavorských hasičů na hasičský ples v Drmoulu, pořízení jedné 

amaterské hudební skupiny cca 12700 Kč

4.5
3. Návštěva hasičské profi stanice Mariánské 

Lázně - občerstvení
osob 65 3,13 203,45

Prohlídka a ukázky techniky a vybavení, ukázka ostatních složek IZS a 

Royal Rangers, zajištěno občerstvení pro hasiče, předpokládaná účast 65 

osob, na 1 osobu / 80 Kč

4.6
4. Setkání s hasiči v Griesbach - dárkové 

předměty
osob 38 5,88 223,44

Návštěva u partnerských hasičů, prohlídka techniky a vybavení jednotky, 

eventuálně kroužku, posezení a  občerstvení, Předpokládaná účast cca 

23 hasičů z Drmoulu a 15 hasičů z Griesbachu. Pro bavorské hasiče 

nakoupeny dárkové předměty.. Za cca 150 Kč  na osobu

4.7
5. Pohárová soutěž memoriál Josefa Korouse - 

ocenění
osob 60 3,90 234,00

pozvání na soutěž mladých hasičů s možností účasti mladých bavorských 

hasičů v soutěži, ocenění (poháry, diplomy), předpokládaná účast 60 

dětských hasičů , na 1 osobu cca 100 Kč

4.8 6. Pozvánka na dětský den - občerstvení osob 10 3,90 39,00

Možná účast na dětském dnu v Drmoulu, před začátkem zahájení 

společný trénink mladých hasičů, eventuálně společná ukázka požárního 

útoku, ocenění - dárky, předpokládáme cca 10 dětí, na jednu osobu 

občerstvení v cca  100 Kč

4.9
7. Pozvánka na Drmoulské slavnosti - 

občerstvení
osob 60 4,70 282,00

Možná účast, společná ukázka požárního útoku mladých hasičů, 

předpokládáme účast v cca 60 mladých hasičů, občestvení na jednu 

osobu cca 120 Kč

4.10 8. Návštěva v Griesbachu - občerstvení osob 38 3,90 148,20

Společný trénink mladých hasičů, kurz základů hasičské terminologie, 

přepokládáme účast 38 mladých bavorských a českých hasičů, náklad na 

1 dítě cca 100 Kč 

4.11 9. Vánoční posezení osob 64 7,84 501,76

Společné posezení na hasičské stanici SDH Drmoul, shrnutí celého 

projektu, předání upomínkových předmětů na památku spolupráce, 

upomínkové předměty pro předpokládaných 64 hasičů (malých i velkých) 

v hodnotě cca 200 Kč /1 osoba

4.12 Zapůjčka přetlakového ventilu pro děti ks 1 274,00 274,00
Zápůjčka přetlakového ventilu na soutěže, pro děti cca 7 tis Kč, zapůjčka 

bude uazvřena na soutěže mladých hasičů

1 104,00 Přímé 0,00

5.1 Stan 3 x 3 ks 1 153,00 153,00
Pořízení stanu- zázemí realizovaných akcí a využití při dalších akcí 

pořádaných hasiči Drmoul, pořizovací cena cca 4 tis. Kč

4. Náklady na externí odborné poradenství a na služby

5. Výdaje na vybavení
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5.2 Stan 6 x 3 ks 1 441,00 441,00
Pořízení stanu- při pořádání a zázemí realizovaných akcí a využití při 

dalších akcí pořádaných hasiči Drmoul, pořizovací cena cca 11,2 tis. Kč

5.3 Varné konvice ks 3 91,00 273,00
Varné konvice 10 l - pro potřebu k samotným akcím a k dalšímu využití 

(hasičské soutěže, ukázek z činnosti hasičů atd.) 1 varnice cca 2300 Kč

5.4 Termohrnec ks 1 100,00 100,00

Termohrnec pro potřebu k samotným akcím na uchovávání teplého jídla a 

k dalšímu využití (hasičské soutěže, ukázek z činnosti hasičů atd.) 1 hrnec 

cca 2500 Kč

5.5 tiskárna a kopírku ks 1 137,00 137,00

Zakoupení tiskárny a kopírky (kombinovaná), laserová. SDH Drmoul 

využijí tuto tiskárnu pro soutěže (tsiknutí diplomů, pravidel. Pokyny, 

protokoly) a využíjí i další společné setkávání (soutěže), které budou 

určitě po skončení projektu pokračovat. Předpokládaná cena tecbniky cca 

3 500 Kč vč. DPH

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

5 718,79 €

4 693,30 €

1 025,49 €

0,00 € 0,00%

0,00 €

Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková 

cena

Celkem             

(v EUR)

1. 0,00

2. 0,00

3. 0,00

Výdaje mimo dotační území  

Druh výdajů

Způsobilé výdaje projektu:

Přímé způsobilé výdaje projektu:

Nepřímé způsobilé výdaje projektu:

Nezpůsobilé výdaje:
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5 718,79 €

Titul, 

jméno, 

příjmení:

Petr Starenko, starosta SDH Drmoul

 

13.08.2019

Celkové výdaje projektu:

Schválil (statutární zástupce) Datum Podpis Razítko
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