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Věc: čerpání finančních příspěvků darovaných Českým olympijským výborem v roce 2016
Vážení přátelé,
Český olympijský výbor (ČOV) poskytuje od roku 2014 Českému rybářskému svazu finanční dar
na sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže, který získává od provozovatelů loterií.
Rada ČRS umožňuje od roku 2015 využití tohoto daru místními organizacemi ČRS. Tuto možnost
využilo v loňském roce 41 MO ČRS, kterým Rada ČRS převedla na účty celkem 388 752 Kč.
Na zasedání Rady ČRS v lednu 2016 byl schválen Statut s pravidly pro čerpání daru ČOV v roce
2016, který tvoří (včetně všech formulářů pro vyúčtování) přílohu tohoto dopisu a je zveřejněn na
www.rybsvaz.cz (odkaz: Sport, mládež a mezinárodní činnost).
Z celkové částky doposud poskytnuté Českým olympijským výborem je pro MO ČRS určena částka
1 000 000,- Kč pro rybářské závody dětí a mládeže konané v roce 2016.
Pokud splňujete základní podmínku, kterou je sportovní činnost dětí a mládeže Vaší MO,
s minimální roční historií těchto aktivit, a po prostudování přiložených materiálů dojdete k závěru, že
máte o finanční dar ČOV zájem, vyplňte Žádost o příspěvek pro rok 2016 a dále postupujte podle
přiloženého Statutu. Pro stanovení výše podpory na jedno dítě pro rok 2016 potřebujeme od těch MO ČRS,
které podají Žádost o příspěvek, seznam dětí a mládeže do 19 let, které se v roce 2015 zúčastnili alespoň tří
rybářských závodů.
Předejte prosím tyto informace funkcionářům, kteří mají sportovní činnost dětí a mládeže vaší MO
na starost.
V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici na emailu nebo telefonu: Ing. Jana Zemánková –
mobil 607 532 744, zemankova@rybsvaz.cz (odd. sportu a mládeže sekretariátu Rady ČRS).
Těšíme se na spolupráci.
S pozdravem Petrův zdar!
JUDr. Alexander Šíma v. r.
předseda ČRS
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