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Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou

  

 • • 
VÁŠ DOPIS ZN.:  

ZE DNE.:     
NAŠE ZN.:  všechny 
  základní organizační články KSJ JmK, z.s. 
VYŘIZUJE: Ing. Radim Vašík  
TEL.: 608745751  
FAX:      
E-MAIL: vasikradim@gmail.com 

 • • 
DATUM: 2018-11-13 
 
Výzva k podání žádostí o příspěvek z rozpočtu KSJ JmK, z.s. 2018 
 Na základě rozhodnutí předsedy KSJ JmK, z.s. tímto vyzývám všechny základní organizační 
články KSJ JmK, z.s. (jachetní oddíly a kluby přijaté do KSJ JmK, z.s.) k podání žádosti o příspěvek na 
akce, které proběhly v roce 2018. Příspěvek může být poskytnut pouze v souladu s rozpočtem KSJ 
JmK, z.s. na rok 2018 schváleným valnou hromadou. 
 V rámci kapitoly 2 sportovně technická komise může být příspěvek až do celkové výše 17.000 
Kč pro celé KSJ JmK, z.s. čerpán na: 

 na technické zabezpečení krajských přeborů, diplomy, medaile apod. 

 na průběžné zpracovávání krajské pohárové soutěže a vyhodnocení na posledním závodě včetně 
pořízení a předání pohárů či diplomů. 

 akce místního, regionálního i nadregionálního charakteru, které mají význam pro KSJ JmK, z.s. 

 příspěvek na pořízení drobného hmotného majetku určeného k pořádání závodů ve výši max. 
33% z pořizovací ceny. Jedná se konkrétně o bójky, vlajkoslávu a vysílačky. 

 
 V rámci kapitoly 4 komise mládeže může být příspěvek až do celkové výše 17.000,- Kč pro celé 
KSJ JmK, z.s. čerpán na: 

 podporu trenérů vykonávajících dlouhodobé systémové vedení mladých jachtařů v souvislosti s 
rozšiřováním členské základny ČSJ. 

 
 Termín podání žádostí je do 30. 11. 2018, žádosti musí být do tohoto termínu doručeny 
předsedovi KSJ JmK, z.s.. Žádosti doručené po tomto termínu již nebudou přijaty. 
 Výkonný výbor KSJ JmK, z.s. na základě přijatých žádostí rozhodne o rozdělení příspěvků 
nejpozději do 10. 12. 2018. Následně je možno uzavřít přiloženou smlouvu o poskytnutí příspěvku. 
 Výplata příspěvků bude provedena převodem na bankovní účet do 15 dnů po oboustranném 
podpisu přiložené smlouvy a předložení kompletního vyúčtování příspěvku v plné výši. Podpisy 
přiložených smluv a předkládání vyúčtování bude probíhat až do 15. 12. 2018. Po tomto termínu nárok 
na výplatu příspěvku zcela zaniká. 
 
 S pozdravem 
        Ing. Radim Vašík 
        předseda KSJ JmK, z.s. 
Přílohy: 

 Smlouva pro poskytování a vyúčtování finančních příspěvků pro základní organizační články 
KSJ JmK, z.s. 
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Smlouva pro poskytování a vyúčtování finančních příspěvků pro 
základní organizační články KSJ JmK, z.s.   
 
KSJ JmK, z.s., Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou, (dále jen „KSJ JmK, z.s.“) 
spolek registrovaný u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 16011 
IČ: 22770917 
Bankovní účet: 2800181937 / 2010, vedený u Fio banka, a.s. 
zastoupený předsedou KSJ JmK, z.s. Ing. Radimem Vašíkem 
 

a 
 
Základním organizačním článkem KSJ JmK, z.s.  
 
……………………………………….…………………………………. (dále jen „ZOČ“) 
 
Se sídlem : …………………………………………………………………..…………………………… 
 
zastoupeným  
 
jméno, příjmení: ........................................................................…………….......................................... 
 
Kontaktní adresa: ………………………….……………………………………………………………. 
 
Kontaktní telefon:…………………………………… e-mail: ……………………………………….. 
 
Bankovní účet: ………………………………. 
 
 

uzavírají smlouvu o poskytnutí finančních příspěvků pro ZOČ 
a o jeho následném vyúčtování. 

 
I. 

Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je závazek KSJ JmK, z.s. poskytnout finanční příspěvek ZOČ v souladu 
se schválenými zásadami financování KSJ JmK, z.s. 

 
ve výši :…….………………..  Kč 

 
slovy:……………………………………………………………………… 

a závazek ZOČ použít poskytnutý finanční příspěvek ke sjednanému účelu a za sjednaných 
podmínek. 
Výše finančního příspěvku byla schválená VV KSJ JmK, z.s. dne ……………………. Tyto 
finanční prostředky budou ze strany KSJ JmK, z.s. vyplaceny v jedné splátce ve výši 100 % 
do 15 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a předání kompletního a úplného 
vyúčtování příspěvku.   

 
II. 

Účel příspěvku 

Příspěvek je určen na …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Příspěvek lze použít za podmínek v této smlouvě dále uvedených pouze k následujícím 
účelům: 

………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………....... 

 
III. 

Zásady pro použití příspěvku 

1. Příspěvek lze použít pro zejména tyto účely: 

a)   na technické zabezpečení krajských přeborů, diplomy, medaile apod. 

b) na průběžné zpracovávání krajské pohárové soutěže a vyhodnocení na posledním 
závodě včetně pořízení a předání pohárů či diplomů. 

c) školení a vzdělávání tělovýchovných kádrů (trenérů a rozhodčích), zajišťování jejich 
školení a doškolování. 

d) soustředění a výchova dětí a mládeže 

e) akce místního, regionálního i nadregionálního charakteru, které mají význam pro KSJ 
JmK, z.s.. 

2. Příspěvek nelze použit zejména na: 
a) peněžní dary, 
b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku bez předchozího souhlasu ČSJ, 
c) úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený Zákoníkem práce 262/2006 Sb. 

 

IV. 

Pravidla pro poskytování a vyúčtování příspěvku 
1. Příspěvek se poskytuje na základě písemné smlouvy mezi KSJ JmK, z.s. a ZOČ, který je 

příjemcem příspěvku ve výši uvedené v čl. I této smlouvy. 
2. ZOČ odpovídá za hospodárné použití poskytnutého příspěvku v souladu s touto 

smlouvou. Současně odpovídá za jeho řádné a oddělené sledování v daňové evidenci 
nebo účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem o dani z příjmů 
č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů.  

4.  Kompletní vyúčtování poskytnutého příspěvku předloží ZOČ nejpozději do 15. 12. 2018. 

5. V návaznosti na poskytnutý příspěvek může KSJ JmK, z.s. po dohodě se ZOČ provést 
kontrolu použití a dodržení účelovosti poskytnutého příspěvku. Kontrolu provede orgán 
určený KSJ JmK, z.s.. 

V. 

Závěrečná ustanovení 
1.   Tato smlouva o poskytování a vyúčtování příspěvku pro základní organizační články KSJ 

JmK, z.s. nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběmi smluvními stranami. 
 
V ………………... dne ………………………….. 
 
 
……………………………………..                     ……………………………………….. 
              za KSJ JmK, z.s.     zástupce ZOČ 
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