
Pokyny k čerpání DOTACÍ ze Všesportovního 
kolegia – pro škol. kluby okr. PE 
 
Jedná se o prostředky Kraje Vysočina a musejí být vyúčtovány tak, jako ostatní přidělené finance 
na škole. 
 
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 e-
mail - mailto:assk@pel.cz 

• Úhrada členských příspěvků až po 1.lednu (do konce ledna)  
• Výše dotace a systém čerpání bude oznámen. 

 
1. Dotace musí být vyčerpána do konce listopadu daného roku.
2. Z dotace nesmějí být hrazeny mzdy
3. Využití pouze na podporu školního klubu při škole
4. Faktura se vystavuje na:
Odběratel: OR AŠSK Pelhřimov
                    IČO 472 486 53
                    Třída Legií 382
                    39301 Pelhřimov
Příjemce  : Školní sportovní klub při ZŠ (GY..) ….., adresa…..
FA musí být  potvrzena podpisem vedoucího školního klubu: Službu, materiál, inventář převzal 
/a…:…….     ( NE razítko školy !! )
5. Prostředky lze čerpat na :
- sportovní vybavení (materiál pro sportovní kroužky, které máte na elektr.hlášence v Praze)
- pronájmy, služby, cestovné na soutěže, startovné, ceny na školní soutěže
K faktuře nebo dokladu nutno dodat: Seznam dětí na dotyčné akci, rozpis soutěže, výsledky 
soutěže
- propagace ŠSK ( trička s potiskem, loga atd.)
6. Veškerý majetek musí každý ŠSK vést ve zvláštním sešitě !!! Inventář nad 1000,- Kč musí být 
popsán např: ŠSK- Koš.
7. 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)
 
Pokyny pro placení členských příspěvků : 
Účet AŠSK Pelhřimov u ČSOB Pelhřimov 
č. úč:- - 241606150/0300     IČO 472 486 53 
1. Výše příspěvku ……..,- Kč na člena (pro daný rok se oznamuje na zasedání OR AŠSK Pe začátkem šk. 
roku, v této částce je započtena i povinná částka člena AŠSK ČR).   
2. Počet členů dle seznamu.  Čerpat dotaci může pouze žák dané školy, který nepřesáhne stanovený 
věk.  
3. 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/ 
 
V případě nejasností a dotazů kontaktujte předsedu OR AŠSK okresu Pelhřimov  
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