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Rozhodnutí č. 502016_5_079_A
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky
v oblasti sportu na rok 2016 (dále jen „Rozhodnutí“)
Spis č.j.: MSMT-

/2016

Článek 1

Příjemce dotace: Český bridžový svaz

Název spolku
Právní forma:
Spolek
IČO:
Adresa sídla:
Italská 209/17, 120 00 Praha 2
Statutární orgán – zástupce:
Ing. Milan Macura
funkce:
Č. registrace – spisová značka: L 1397
ze dne:
Číslo účtu příjemce, na který bude dotace poskytnuta:
51-0689240257/100

Název programu:

00443000
Předseda výboru
1.1.2014

PROGRAM č. V : Činnost sportovních svazů

Účelové určení dotace:Podpora realizace sportovní, organizační a obsahové činnosti NNO, včetně
zabezpečení technicko-servisních, zdravotních, metodických podmínek pro činnost sportovců
jednotlivých NNO dle registrovaných stanov spolku. Podpora je realizována v rámci všeobecné sportovní
činnosti na zajišťování, zejména pravidelné a organizované sportovní činnosti , včetně zabezpečení
sportovní a organizační činnosti při pořádání domácích, mezinárodních soutěžích a akcích v ČR v rámci
schváleného finančního objemu spolku na činnost. Nejedná se o podporu s charakterem významné
sportovní akce, viz Program VI. Podpora je orientována na zabezpečení sportovní činnosti členů NNO –
spolků a zajištění organizace nejen v ústředí, ale i u krajských, regionálních a lokálních článků jejich
organizační struktury. Minimálně 20% celkového objemu schválené dotace je účelově vymezeno na
podporu sportování dětí a mládeže. Pozn.: podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu jsou
uvedeny v příloze.

Dotace ze státního rozpočtu*:

Řádná dotace / rok 2016

Celkový objem dotace ve výši:

(v Kč)

188 900,00

Již poukázáno rozhodnutím č.:

000,00

Z celkového objemu dotace zbývá poukázat
Na období: 1.1.2016 – 31.12.2016

188 900,00

Schválené rozpočtové náklady:

188 900,00

Podíl dotace ze st. rozpočtu na financování programu
(v % rozpočtových výdajů na schválený projekt jako max. podíl):

100 %

Podíl mzdových prostředků z celkového rozpočtu je poskytován maximálně do výše:

100 %

Podíl ostatních prostředků z celkového rozpočtu je poskytován do výše:

100 %

Dotace se vyplatí

j e d n o r á z o v ě , nejpozději do 30.6.2016

Gestor příjemce:
(jméno,adresa, telefon)

Ing. Milan Macura
ucbs@seznam.cz

Italská 209/17,
120 00 Praha 2

Karmelitská 529/5,
Soňa Krumphanzlová
sona.krumphanzlova@msmt.cz 118 12 Praha 1
*Dotace ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“)
Gestor MŠMT:

tel:
778473375
tel: 234 811 809

