
Pokyny k čerpání DOTACÍ ze Všesportovního kolegia – pro škol. kluby okr. PE 

Dotaci lze použít na: nákup materiálu (sportovní vybavení) a služeb, tiskové materiály, 

webové prezentace, propagační předměty a odměny pro účastníky (například soutěží), ostatní 

platby za  provedenou práci, cestovné a stravné, propagace ŠSK ( trička s potiskem, loga atd.) 

 

K faktuře nebo dokladu nutno dodat: Seznam dětí na dotyčné akci, rozpis soutěže, výsledky 

soutěže 

 

-  Veškerý majetek musí každý ŠSK vést ve zvláštním sešitě !!! Inventář nad 1000,- Kč musí být 

(popsán např: ŠSK- Koš.)

-  Fakturu zašlete na: AŠSK, tř. Legií 382, 39301 Pelhřimov

Faktura by měla být, pokud je to možné, zaokrouhlena na celé koruny.

Obratem proplatíme (pokud bude mít potřebné náležitosti)

-  Při platbě uvádějte variabilní symbol vašeho klubu 393 x x = vaše dvojčíslí !!!!! Pokud si nejste jisti,

číslo najdete na https://www.ddmpelhrimov.cz/assk/kluby/

Z dotace nelze financovat: investice, mzdy předsedů ŠSK, splátky úvěrů a leasingové splátky, 

nákup kancelářské a výpočetní techniky, daně, pokuty a penále.

Nebudeme vyplácet zálohy na delší období než je jeden den (není problém vyplatit více 

záloh), a proplácet budeme jen správně vystavené faktury.

Podmínky vyplacení dotace:

1. Dotace bude vyplacena od 3.9. do 30. 11. !!!

2. Dotace bude vyplacena do max. poskytnuté výše, limit můžete překročit, ale rozdíl uhradí

Vaše organizace. POZOR, dokladovaná částka nesmí být nižší!!! (Velmi ČASTÁ CHYBA)

3. Dotace bude proplacena na základě doložení nákupu (účetní/daňové doklady), a to: v hotovosti 

při osobní návštěvě, nebo proplacením zaslané faktury z účtu OR.

POZOR JSOU stanovené podmínky proplacení:

Pokud budete nakupovat na fakturu, musí být fa vystavena na OR!!! 

Fakturační údaje jsou:

OR AŠSK Pelhřimov

Třída Legií 382

393 01 Pelhřimov

IČ: 472 48 653

DIČ: Nejsme plátci DPH (pokud nelze jinak CZ47248653)

č. účtu : 241606150/0300

 

Příjemcem je Vaše organizace (uvedeno na fa!!!), například ŠSK při ……. (nesmí tam být 

uvedena Vaše škola, ale školní sportovní klub!!!). (NEJČASTĚJŠÍ CHYBA...FA JE 

VYSTAVENA NA ZŠ/SŠ....NEBO CHYBÍ PŘÍJEMCE) 

https://www.ddmpelhrimov.cz/assk/kluby/


 

V případě nejasností a dotazů kontaktujte předsedu OR AŠSK okresu Pelhřimov nebo hospodáře. 

 

Hospodář OR AŠSK Pe  : Ing. Marian Drinka 

                           drinka@oahshb.cz 

                           tel. 737 636 643 

 

 

Členy Všesportovního kolegia se stávají školy, které zašlou, dle níže uvedených pokynů, členský 

seznam a zaplatí členské příspěvky předepsané pro daný rok. 

 

• Seznamy členů pro další rok nutno zaslat do listopadu probíhajícího roku na tiskopise 

který lze najít pod tímto odkazem https://www.ddmpelhrimov.cz/assk/dotace/ na email – 

ddm@pel.cz nebo assk@pel.cz 

 

• Úhrada členských příspěvků až po 1.lednu  

• Výše dotace a systém čerpání bude oznámen. 
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