
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotace předané ZčHB Modrý kámen partnerům v severní 

Indii, oblast Ladakh, v rámci projektu Krajní meze v roce 

2009 



1) Předání dotace 

Na konci měsíce červen 2009, koordinátor projektu KM09 Jiří Sázel narozen 26. 3. 1984, převzal od 

předsedy ZčHB Modrý Kámen Roberta Kubáňě narozen 10. 4. 1970. finanční dotaci pro partnery, 

s kterými spolupracuje projekt Krajní meze v severní Indii, oblast Ladakh. Finanční dotace se skládala 

z následujících částí: 

a) Finanční prostředky vybrané od dobrovolníků na účet Modrého kamene ve výši 890 dolarů 

(orientačně 17 tisíc Kč) 

b) Finanční prostředky vybrané na účet sbírkového konta Modrého kamene ve výši 1858 dolarů 

(orientačně 35 tisíc Kč) 

Finanční dotace byla předána koordinátorovi v hotovosti. Podrobnosti vynaložení dotace jsou 

rozepsány níž v dokumentu.  

2) Výměna peněz 

Finance a) a b) jejichž celkové množství je 2748 dolarů, byly rozděleny na dvě půlky a vyměněny na 

území Indie podle následující tabulky: 

2.1. 1320 dolarů Kurz 47,35 rupie/dolar 62502 rupií 

2.2. 1428 dolarů Kurz 46,996 rupie/dolar 67110 rupií 

  Celkem 129612 rupií 
 

Doklady jednotlivých výměn jsou přiloženy v příloze 2. 

3) Peníze vybrané od dobrovolníků na účet Modrého kamene 

Finance vybrané od dobrovolníků na účet Modrého kamene představují 42 139,5 rupií (orientačně 17 

tisíc Kč). Finanční prostředky byly vynaloženy následovně. 

Ozn Organizace Předmět daru cena 

3.1. Inclusive Hostel Chucot Yokma, 
Chucot Yokma, Ladakh, Jammu and 
Kashmir, Indie 

Nákup oblečení pro 
hendikepované děti žijící v 
internátu 

10 000 rupií 

3.2.  Pomůcky pro výuku – Papíry, 
lepidla, pastelky, barvy, využité na 
různých místech působení 
projektu KM v roce 2009 

4 640 rupií 

3.3. Kargi norboo welfare and cultural 
society, vesnice Sapi, blok kargil, 
okres kargil, stát Jamu a kašmín, Indie 

Nákup armovací výztuže, transport 
armovací výztuže, transport písku 
na stavbu kláštera ve vesnici Sapi  

25 000 rupií 

3.4. Springs Dales Public High School, 
Mulbekh, okres kargil, Jammu and 
Kashmir, Indie 

Zbytek peněz pokryl dotaci na 
nákup materiálu pro školu Springs 
Dales Public school. Podrobnosti 
nákupu vybavení jsou v bodu čtyři 
(peníze sbírkového konta) 

2 499,5 rupií 

  Dotace celkem 42 139,5 rupií 
 

Dotace jednotlivým organizacím jsou potvrzeny darovacími smlouvami a účty přiloženými v příloze 3. 



4) Peníze sbírkového konta 

Finance vybrané na účet sbírkového konta Modrého kamene tvoří 87 472,5 rupií (orientačně 35 tisíc 

Kč).  

Prostředky byly použity na nákup vybavení školy Springs Dales Public High School, Mulbekh, okres 

kargil, Jammu and Kashmir, Indie. Škola přijala dotaci v celkové výši 89 950 rupií. Dotace je pokryta z: 

a) peněz vybraných od dobrovolníků na účet Modrého kamene ve výši 2 499,5 rupií 

b) peněz vybraných na účet sbírkového konta Modrého kamene ve výši 87 472,5 rupií 

Celkem 89 972 rupií 

Dotace přijatá školou 89 950 rupií 

Rozdíl (přebytek) 22 rupií 
Nevyužitých dvacet dva rupií z peněz vybraných od dobrovolníků na účet Modrého kamene bylo 

vráceno ZčHB Modrý kámen. 

Přijetí dotace školou Springs Dales Public High School je potvrzeno darovací smlouvou přidanou 

v příloze 4. Jednotlivé položky dotace jsou rozepsané v následující tabulce, které jsou společně s účty 

za jednotlivé položky tabulky přidány v příloze 4: 

Ozn Druh dotovaného vybavení Množství Cena 

4.1. Tabule - na fixy (white board) 12 ks 14 400 rupií 

4.2. Koberec pro výuku v zimních měsících  45 m 6 750 rupií 

4.3. Plastové židle 10 ks 3 000 rupií 

4.4. Plastové židle s pěnovým obložením pro učitele 7 14 000 rupií 

4.5. Termoizolační podklad pod koberec do mateřské 
školy 

22 m2 1 760 rupií 

4.6. Koberec do mateřské školy 639,6 fts2 7 675 rupií 

4.7. Elektrické rozvody pro počítačovou učebnu a 
mateřskou školu 

 
4 122 

rupií 

4.8. Barvy na stěny do mateřské školy  1 745 rupií 

4.9. Lavice pro studenty prvního stupně 12 ks 21 600 rupií 

4.10. Laserová fotokopírka HP 1 ks 13 000 rupií 

4.11. Zastiňovací deštník pro akce pořádané školou  1 ks 950 rupií 

4.12. Fixy na tabuli - černé   1 krabice 348 rupií 

4.13. Fixy na tabuli - červené   1 krabice 300 rupií 

4.14. „Houba“ na tabule  12 ks 300 rupií 

 Dotace celkem  89 950 rupií 
 

5) Hmotný dar v podobě notebooků 

Škole Springs Dales Public High School, Mulbekh, okres kargil, Jammu and Kashmir, Indie byl darován 

hmotný dar v podobě pěti notebooků. Potvrzení o přijetí notebooků v podobě darovací smlouvy a 

seznam přijatého materiálu je přiložen v příloze 5. Tyto notebooky byly darovány škole od 

soukromých dárců.  

 



6) Předání 

Níže uvedenými podpisy stvrzuje koordinátor projektu KM09 Jiří Sázel narozen 26. 3. 1984, a 

předseda ZčHB Modrý Kámen Robert Kubáň narozen 10. 4. 1970, že: 

 Koordinátor potvrzuje, že obsah výše popsaných bodů 1 až 5 je pravdivý  

 Předseda potvrzuje, že předal dotaci koordinátorovi, tak jak je popsáno v bodě 1, že přijal 

souhrn s vynaložením dotace, který je popsán v bodech 2 až 5, že koordinátor předal 

darovací smlouvy od všech obdarovaných organizací, tak jak je popsáno v bodech 3 až 5, že 

koordinátor předal všechny potřebné seznamy a doklady, tak jak je napsáno v bodech 2 až 5, 

které potvrzují vynaložení dotace, že koordinátor předal v hotovosti nevyužité peníze 

(přesně 22 rupií) vybrané od dobrovolníků na konto Modrého kamene.  

 

Dne:  

   

Jiří Sázel:     Robert Kubáň: 

 



Přílohy: 

2. Potvrzení o výměně peněz 

2.1. 

 



2.2. 

 



3. Potvrzení naložení s finančními prostředky vybrané od 

dobrovolníků na účet Modrého kamene 

3.1. Darovací smlouva a účty podkládající dotaci poskytnutou organizaci Inclusive Hostel Chucot 

Yokma, Chucot Yokma, Ladakh, Jammu and Kashmir, Indie 

 



 

 



 



3.2. Účty podkládající nákup pomůcek pro výuku 

  



 



 



3.3. Darovací smlouva a účty podkládající dotaci poskytnutou organizaci Kargi norboo welfare and 

cultural society, vesnice Sapi, blok kargil, okres kargil, stát Jamu a kašmín, Indie.  

 



 



 



4. Potvrzení o naložení s finančními prostředky vybraných na účet 

veřejné sbírky Modrého kamene 

Darovací smlouva a seznam nakoupeného vybavení pro školu Srings Dales Public school 

 



 



4.1. až 4.6. Účty doplňující seznam 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7.  

 



 



4.8.

 



 



4.9.

 



 



4.10. 

 



4.11. 

 



4.12. a 4.13. 

 



4.13. 

 



5. Potvrzení o předání hmotného daru 

Darovací smlouva o přijetí notebooků školou Springs Dales Public school a seznam přijatého 

materiálu 

 



 


