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Z P R Á V Y č. 4/2009
1) dotace na činnost pro r. 2009:
Přes velice špatné plnění ze strany Sazky rozhodl výkonný výbor na svém posledním zasedání o odeslání další části
dotací na činnost pro r. 2009 pro naše TJ – a to ve výši, která společně s první splátkou zaslanou v rozmezí 29. 4. – 5. 5.
2009 bude činit dohromady 50% nárokové( přislíbené) částky.
Při odesílání schválil RVV některé výjimky:
- TJ, které mají celoroční nárok menší než 2.000,-Kč vč. bude zaslána částka celá( zbytečné poplatky bance za
malé odesílané částky)
- TJ, které mají dluh na splácení půjčky( měly ji mít již zaplacenou) nebude dotace odeslána a bude použita na
krytí nesplaceného dluhu
Pozn.: TJ, které nemají účet si mohou, po dohodě s pokladní pí. Vořechovskou, vyzvednout příslušné částky v hotovosti
v pokladně. Jedná se o TJ: Kozly Lbc, Judo Sakura Lbc, SKST Frýdlant, Nová Ruda, Jokers Frýdlant, JK Javorník,
Tenis Broumovská, Tai-chi Lbc, SK Bílý Potok, Gaudeamus Lbc.
2) dotace na údržbu pro r. 2009:
Výkonný výbor má k dispozici prostředky pro čerpání této dotace – TJ mohou obratem, při předložení patřičných
dokladů a za předpokladu, že odevzdaly na RVV LB-STO o.s. podepsanou smlouvu, prostředky čerpat( budou jim, po
provedené kontrole dokladů a do stanovené výše pro danou TJ, odeslány na účet).
Připomínám, že je třeba zaslat kopie dokladů, faktury musí znít řádně na danou TJ/SK, při dokladování spotřeby energií
dále rozpis záloh plynárny či elektrárny a doklady o zaplacení záloh(faktur). Upozorňuji, že pro TJ, které účtují
v podvojném účetnictví nejsou zaplacené zálohy nákladem a pokud chce TJ tyto náklady uplatnit, musí si sjednat
s elektrárnou či plynárnou individuální uzavření(vyúčtování) daného období – teprve pak lze tyto náklady pro účely
čerpání dotace na údržbu použít. Ke všemu je třeba připojit dopis, v němž bude uvedeno že „předávané doklady jsou
řádně zaúčtovány v účetnictví TJ v r. 2009“(bude-li to pouze jeden doklad, lze toto uvést přímo na něj).
Přehled TJ, které neodevzdaly smlouvy na čerpání dotace na údržbu pro r. 2009: AB Hejnice, Jiskra Hejnice, SK
Hodkovice n.M., Sokol Kunratice, Slovan TBT Lbc, TJ Nové Město p. S., Sokol Oldřichov, Sokol Pertoltice, Sokol
Rozstání, Sokol Rynoltice, Slovan Vesec, SK Osečná, Start Liberec, SK Zdislava, Jachet. odd. Hrádek, TK Frýdlant,
Rapid Pavlovice, Ski klub J 50, SK Ski Liberec, JK Javorník, SK Bílý Potok, Sport aerobic Liberec.
3) různé:
3.1: oblíbený a roky rozesílaný „Tělovýchovný pracovník“ v „listinné podobě“ skončil. Je nahrazen elektronickou verzí,
která bude k dispozici na internetových stránkách ČSTV( www.cstv.cz). Jedná se o jedno z úsporných opatření
v rámci ČSTV.
3.2: variabilní symboly u plateb dotací odesílaných z LB-STO o.s. na sdružené TJ/SK pro r. 2009:
- činnost vlastní: 681109,
- program „Sportuj s námi“: 6919109,
- údržba: 691109
3.3: investice 2010: Termín pro předložení žádosti je 31. 8. 2009 na ČSTV do Prahy. TJ, která chce v r. 2010
realizovat prostřednictvím tohoto programu nějakou investiční akci musí řádně vyplnit požadované podklady a doložit
některé skutečnosti. Přehled všeho potřebného pro podání žádosti vám pošle předseda.
Žádosti za okres Liberec musí projednat výkonný výbor a stanovit jejich pořadí jako nezbytné doporučení pro
rozhodování investiční komise ČSTV v Praze. Z toho důvodu stanovuje výkonný výbor termín pro podání
žádostí na okres do 26. srpna 2009 vč.. Žádost na okresní VV nemusí obsahovat všechny podklady pro žádost –
stačí jednoduchá žádost s popisem akce a jednoduchým finančním rozpočtem. VV žádosti projedná 27. 8. 2009 a
stanoví pořadí za okres – na žádosti po tomto termínu nebude brán zřetel! Pro úplnost informace je třeba také říci,
že TJ/SK mohou žádat přímo na MŠMT – v takových případech ČSTV neposkytuje příslušný servis.
3.4: datové schránky: datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb jsou povinné pro právnické osoby zapsané v
Obchodním rejstříku. Z uvedeného vyplývá, že TJ, SK a svazy, které mají registraci u Ministerstva vnitra( dle zákona
č. 83/1990 Sb), tuto povinnost nemají!
Liberec: 5. srpna 2009
Ing. Vladimír Boháč
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