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Pro  rok: 2015

IČO:

Název SK / TJ 
konečný příjemce dotace IČO

číslo    
okresu        

dle   
číselníku    

LAU

spotřeba    
materiálu cestovné ostatní služby mzdové 

náklady
jiné ostatní 

náklady
spotřeba    
materiálu cestovné ostatní služby mzdové 

náklady
jiné ostatní 

náklady

Sportovní 
zařízení                

ve         
vlastnictví

Sportovní 
zařízení                 
v nájmu

Počet členů 
mládež

Počet členů 
dospělí

1 TJ Hradec Podlesní 00225599 CZ0201 10,00 40,00 45,20 29,80 25,00 3,00 4,00 1,00 4,00 5,00 30 000,00 10 000,00 100 220

150,0 17,0 celkem 40 000,0 celkem   320

150,000 17,000
Celkem 
hodnota 
majetku 

40 000,00
Celkem 
členská 

základna
320

89,82% 10,18%

0,38%

Údaje uvedené SK/TJ v této tabulce musí být shodné s údaji uvedenými ve formuláři žádosti o neinvestiční dotaci z programu MŠMT č. III pro rok 2015 i údaji v přiložené tabulce MŠMT pro prog. III

Předběžný rozpočet plánovaných nákladů ze státní dotace                                          
v tis Kč

celkem

Kontrolní % z vlastních zdrojů Kontrolní % z dotace 

Kontrolní součet

Plánované náklady a hodnotu majetku je nutné uvádět v tisicích Kč  ( např. 1 455 200 Kč bude v tabulce uvedeno jako 1 455,2 )

Kontrolní  % dotace z hodnoty majetku

celkem

167,00

i) - Předběžný rozpočet - Přílohová  tabulka SK/TJ - k žádosti o státní neinvestiční dotaci - program MŠMT č. III - Činnost sportovních organizací

Evidenční údaje

Hodnota majetku                         
v tis Kč

Předběžný rozpočet plánovaných nákladů z požadované dotace a z vlastních zdrojů

Žádost o neinvestiční dotaci uplatněna prostřednictvím národní sportovní organizace: Česká unie sportu 00 46 95 48

Členská základnaIdentifikační údaje                                                             
konečného příjemce dotace

Předběžný rozpočet plánovaných nákladů z vlastních zdrojů                            
v tis Kč

V případě schválení žádosti o dotaci v rámci činnosti sportovních organizací - Program III., může být dotace poskytnuta až do výše 100 % rozpočtových nákladů.                                                                                                                                    
Procento výše poskytnuté dotace bude po kontrole žádostí uvedeno v Rozhodnutí MŠMT.

Celkové plánované rozpočtové náklady ( dotace + vlastní zdroje ) v tis Kč

Celkem rozpočet z dotace v tis Kč Celkem rozpočet z vlastních zdrojů v tis Kč


