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Metodický pokyn pro vyúčtování dotace MSSST - 2018. 
 

VV MSSST vydává metodický pokyn k vyúčtování dotace MSSST na projekty 

„Organizace sportu mládeže v MSSST“ na rok 2018. 
 

Dotace jsou poskytovány na:  
 

 Okresní bodovací turnaje mládeže a okresní přebory mládeže jednotlivců 

 Náborové turnaje mládeže  
 

 Dotace na Okresní bodovací turnaje mládeže a okresní přebory mládeže:  

na základě došlých „Žádosti o Dotaci MSSST“,  VV MSSST schválil jednotlivým žadatelům finanční 

částky.  
 

 Dotace na pořádání náborových turnajů:  

na základě došlých „Žádosti o Dotaci MSSST“,  VV MSSST schválil jednotlivým žadatelům finanční 

částky.  
 

Příjemce zajistí využití dotace v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 s tím, že vyúčtování příjemce 

předloží nejpozději do 21.12.2018.  
 

 Tyto finanční prostředky, mohou být použity pouze na proplacení pronájmů hracích místnosti při 

 konání náborových  turnajů mládeže, bodovacích turnajů mládeže a okresních (regionálních, 

 městských) přeborů mládeže - jednotlivců. 
 

Upozornění: 
  

Všechny bodovací turnaje mládeže a okresní přebory mládeže - jednotlivců, musí být uvedeny v 

okresním nebo krajském „sportovním kalendáři“ v daném kalendářním roce. 
 

Originály faktur předá žadatel dotace nejpozději do 21.12.2018, předsedovi MSSST p. Jiřímu Obrichtovi,        

( po předchozí telefonické nebo emailové) dohodě. Neposílejte poštou!! Po převzetí správného vyúčtování 

dotace, bude žadateli do 14 dnů převedena částka na účet, uvedený v „Žádosti o dotaci MSSST“. Pokud 

žadatel do tohoto data nepředloží požadované doklady, nebude žadateli tato dotace proplacena. MSSST 

si vyhrazuje právo neuznat, pro vyúčtování faktury neúplné, nečitelné nebo jinak formálně vadné.  

K fakturám budou přiloženy doklady (seznamy účastníků jednotlivých akcí s jejích rokem narození, 

výsledkové listiny bodovacích turnajů i s výsledky jednotlivých zápasů, výsledkové listiny okresních 

(regionálních, městských) přeborů i s výsledky jednotlivých zápasů / a to  pouze v tiskové formě / , kopie 

propagačních materiálů ve formátu A4 – u náborových turnajů).  
 

Na všech fakturách musí být uveden odběratel: 
 

Moravskoslezský svaz stolního tenisu 

Vítkovická 3083/1 

702 00 Ostrava 

IČO: 67339352, DIČ: CZ 67339352                            
 

Do kolonky „účel“, je nutné napsat: 
 

Fakturujeme vám pronájem hrací místnosti při konání ..... (náborového turnaje mládeže, BTM nebo 

okresního přeboru mládeže), konaného dne ......... Dále je nutno uvést částku za 1 hodinu a celkovou částku 

k proplacení.       

                                                                                                                            
V Ostravě  22.7.2018          Jiří  Olbricht   

          předseda MSSST 

http://www.mssst.cz/
Jirka
Zvýraznění


