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29. ledna 2019

Věc: příprava programu údržby sportovních zařízení SK/TJ z dotace Olomouckého
kraje pro rok 2019

Po vypsání programu Olomouckého kraje podala Olomoucká krajská organizace
České unie sportu žádost na účelovou dotaci na podporu údržby sportovních zařízení SK/TJ
v Olomouckém kraji. V případě poskytnutí dotace bude tato poskytována cestou Okresních
sdružení ČUS.
Vyzýváme tímto SK/TJ – členy OS ČUS Šumperk, vlastnící či provozující sportovní
zařízení v souladu s podmínkami programu, o zpracování žádosti. Formulář je přílohou této
výzvy.
Připomínáme, že dotace může být poskytnuta na sportovní zařízení, která jsou v
prokazatelném vlastnictví SK/TJ nebo v provozu SK/TJ od jiného vlastníka na základě
nájemní či výpůjční smlouvy na dobu určitou a to nejméně 10 ti let, tj. nejméně do 31. 12.
2029.
Dále upozorňujeme, že není požadována 30% spoluúčast SK/TJ. To znamená, že
v případě poskytnutí dotace, činí tato 100% vynaložených nákladů na schválenou akci.
Podmínky pro zařazení žádosti do návrhu programu budou kontrolovány z dokladů
(výpisy listů vlastnictví, nájemní či výpůjční smlouvy), které máme k dispozici, případně si
předložení těchto aktuálních dokladů vyžádáme z SK/TJ. Při sestavování návrhu budou vzaty
v úvahu údaje o poskytnutých dotacích na provoz a údržbu ze státních i krajských zdrojů
v uplynulých třech létech. Návrh programu bude ke konečnému schválení předložen Valné
hromadě OS ČUS Šumperk 2019.
Svoje úplně a přesně vyplněné žádosti s podpisy, razítkem SK/TJ a všemi údaji na
tiskopise, zašlete listovní poštou na adresu OS ČUS, Tyršova 12, 787 01 Šumperk.
Žádost lze také poslat elektronickou poštou tak, že tiskopis bude rovněž úplně vyplněn,
podepsán za SK/TJ, následně skenován a jako příloha elektronické pošty
zaslán na adresu vintrova@rps.cz
Žádosti nevyplněné ve všech částech, včetně autorizace a podpisů, nebudou zahrnuty
do dalšího zpracování!
Termín pro doručení žádostí je stanoven do

15. února 2019!
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