Český svaz kolečkového bruslení, spolek
Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17

Směrnice č. 6

SMĚRNICE O ROZDĚLOVÁNÍ DOTACÍ ČLENSKÝM ODDÍLŮM

Český svaz kolečkového bruslení (dále jen „ČSKB“) je prostřednictvím České unie
kolečkového bruslení příjemce dotací ze státního rozpočtu. ČSKB je oprávněn uvedené
finanční prostředky (dále také „dotace“) použít na rozvoj kolečkového bruslení, zejména
v oblasti podpory talentované mládeže, rozdělením mezi členské oddíly ČSKB.

§1
Příjemci dotací.
1.

Příjemcem finančních prostředků na rozvoj kolečkového bruslení může být pouze
sportovní oddíl registrovaný jako řádný člen ČSKB k 1. lednu v roce, ve kterém jsou
finanční prostředky rozdělovány.

2.

Dotace jsou poskytnuty pouze pro členy uvedených oddílů v kategorie děti a mládež ve
věku do 18 let včetně (osoba, která k 1. lednu daného kalendářního roku dosáhla věku
nejvýše 18 let včetně (Junior A a mladší), je oprávněným závodníkem s nárokem na
získání dotace, dále jen „oprávněný člen oddílu“).

3.

Nezbytnou podmínkou k čerpání dotace je, že oprávněný člen oddílu má řádně
uhrazené členské příspěvky dle pravidel ČSKB pro daný rok.

§2
Výše dotace a způsob poskytnutí.
1.

Základní dotace na jednoho oprávněného člena oddílu je stanovena ve výši 200 Kč.
Základní dotace je poskytována na základě evidence Sekretariátu ČSKB.

2.

Dodatečná dotace na jednoho oprávněného člena oddílu, který se zúčastnil alespoň 1
závodu MČR je stanovena ve výši 100 Kč na člena a rok. Za tuto účast je považován i
start v jednotlivém závodě, který není oficiálním závodem MČR avšak při pořádání MČR
(např. dětské závody při MČR v maratónu). Dodatečná dotace je poskytována na
základě žádosti oddílů. V žádosti musí oddíl uvést seznam oprávněných členů oddílů,
kteří splňují podmínku uvedenou v první větě, včetně uvedení konkrétního závodu MČR.

3.

Výše dotace může být v následujících letech měněna nebo neposkytnuta vůbec
rozhodnutím předsednictva a to s ohledem na stav rozpočtu ČSKB.
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§3
Závěrečná ustanovení
1.

Na poskytnutí prostředků není právní nárok.

2.

V případě, že bude dodatečně zjištěno, že prostředky byly poskytnuty na základě
neúplných, nepřesných nebo nepravdivých informací je povinen takový oddíl
poskytnuté prostředky neprodleně vrátit.

3.

Jednotlivá ustanovení
předsednictvem Svazu.
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Schváleno předsednictvem Svazu dne 12.12.2015

---------------------------------------Michal Hrazdíra
předseda předsednictva
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