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GRANTOVÉ  POUKA ZKY 2016 

Vážení rodiče, 

 

dovolujeme si Vás informovat o tom, že byl začátkem listopadu zahájen výdej Grantových poukázek na 

rok 2016. Termín vyzvedávání Grantových poukázek na podporu sportovních oddílů je od 2.11. do 

18.12.2015. Zároveň již při vyzvedávání poukázky je nutno nahlásit oddíl, kterému poukázku dáte, tedy 

v našem případě – Oddíl sportovního plavání Hodonín 

 

Podmínky vyzvednutí jsou obdobné jako v minulých letech. 

 

Sumarizace podmínek: 

 grantové poukázky jsou určeny dětem narozeným v období od 1.1.1997 do 31.12.2010 

 děti musí splňovat alespoň jednu podmínku místní příslušnosti k městu Hodonín a to: 

o buď mají trvalý pobyt v městě Hodoníně, 

o nebo navštěvují školu v Hodoníně (MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnázium) 

            (grantovou poukázku tedy dostane i dítě, které má trvalé bydliště např. v Rohatci, ale chodí na ZŠ  

             v Hodoníně) 

 každé dítě obdrží dvě poukázky. Pokud chodí pouze do jednoho sportovního oddílu, odevzdá 

obě poukázky tomuto oddílu. Pokud chodí do více oddílů, rozdělí poukázky dle svého uvážení. 

Toto rozdělení však musí uvést již při vyzvednutí Grantových poukázek na MěÚ.(tedy opět může 

dát obě poukázky pouze jednomu oddílu – je to čistě na preferencích dítěte/rodičů) 

 grantové poukázky se vydávají v termínu od 2.11. do 18.12.2015 

 grantové poukázky se vydávají na Městském úřadu, Národní třída 25 (tedy na světelné 

křižovatce), v přízemí na odboru ekonomiky a financí (jsou tam ukazatele) 

 grantovou poukázku musí u dětí mladších 15 let vyzvednout rodič 

 

Jelikož poslední trénink před Vánocemi bude ve čtvrtek 17.12., prosím všechny 

rodiče, aby grantové poukázky vyzvedli na MÚ před tímto datem a děti je odevzdali 

do tohoto posledního tréninku. Po Vánocích již musíme naší žádost předat na MÚ. 

 

GRANTOVÉ POUKÁZKY JSOU JEDINOU FORMOU DOTACE, KTEROU NÁŠ 

ODDÍL OD MĚSTA DOSTÁVÁ. ZÁROVEŇ SE JEDNÁ O VÝZNAMNOU 

ČÁSTKU NA KRYTÍ NÁKLADŮ NA NÁJEM BAZÉNU. 

 

PROTO SI DOVOLUJI RODIČE POŽÁDAT O MAXIMÁLNÍ PODPORU V TÉTO 

OBLASTI. 

 
Děkuji za pochopení 

 

Jiří Beneš 

předseda oddílu  


