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Z P R Á V Y č. 6/2008
1) VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE 2008:
Výsledek špatný – opět jsme nepřekročili 5%-ní hranici a do zastupitelstva LK se zástupci USZ nedostali –
obrovská škoda! V rámci našeho okresu byla volební kampaň úspěšná – zde jsme dosáhli úrovně 5,1%
( v samotném městě Liberec pak dokonce 5,88%) – ale v rámci Libereckého kraje to nestačilo.
Přesto bližší rozbor ukazuje některé zajímavosti: je třeba poděkovat sportovcům tam, kde také v hlasování
překročili hranici 5%: mimo Liberec to bylo ještě v Bulovce, Hodkovicích n. M., Mníšku, Pěnčíně, Pertolticích,
Raspenavě, Stráži n.N., Svijanech a Světlé. Velice podivné je, že ale v Habarticích a H. Řasnici nedostali
sportovci ani jeden hlas, v Dětřichově a Zdislavě po 1, v B. Kostele 2, v D. Řasnici 3!!!
2) různé:
2.1: smlouvy na čerpání údržby do dnešního dne nepředaly tyto TJ: B. Kostel, Bulovka, Dětřichov, Jiskra
Hejnice, Sever Lbc, Vesec, Jindřichovice, SKI J50. Předání smlouvy je podmínkou čerpání dotací na údržbu
v letošním roce (usnesení naší VH). Udělejte nápravu a vyplněnou smlouvu předejte na RVV LB-STO !!!
2.2: čerpání dotací na údržbu je možné okamžitě (při splnění podmínek – viz. uzavřené smlouvy) do termínu
15. 11. 2008( usnesení naší VH)!!! PO tomto datu nároky propadají! K dnešnímu dni nečerpaly TJ/SK:
a) ty, které nesplnily povinnost předat smlouvu dle bodu 2.1 dnešních Zpráv
b) ostatní: Habartice, JK Lbc, St. Harcov, AB Hejnice, Slovan TBT Lbc, Bílí tygři, Machnín, Nová Ves,
Jiskra Raspenava, Rochlice, Ruprechtice, Vratislavice, Osečná, Start Lbc, TK Frýdlant,
AC Slovan Lbc, LTK Lbc, SK Raspenava, Gymnastika Lbc, Gasservis Lbc, JK Vysoká,Tatran Jablonné v P.
c) nedočerpané nároky: Slovan Hrádek a Kunratice
2.3: TJ, které nemají účet, si mohou dotaci na činnost vyzvednout přímo v pokladně okresu(po dohodě s pí.
Vořechovskou) – jde o tyto TJ/SK: Kr. Les, Zdislava, Nová Ruda a Gaudeamus Lbc.
Současně znova upozorňujeme na možnost čerpání prostředků na pořádání masových akcí vč. náborů
z programu „Sportuj s námi“ – i v tomto případě( při splnění podmínek) jsou prostředky okamžitě k dispozici!
2.4. účetní firma pro okres: Star Comp Neziskovky s.r.o Liberec: úřední hodiny na LB-STO o.s.:
každé pondělí od 8.00 – 12.00 hod a každou středu od 13.00 hod do 16.00 hod. v kanceláři, kde působila pí. Skopková.
Konzultace v jiném čase je třeba si s firmou dohodnout(t: 485 111 016, 482 713 575 – pí. Hradecká, sl. Schulzová).
2.5: Obrátila se na nás s prosbou o pomoc při zajištění dobrovolníků pro MS 2009 nová vedoucí úseku
dobrovolníků – pí. Jana Vollmer. Kdo by měl zájem v týmu dobrovolníků největší sportovní akce v ČR
spolupracovat, obraťte se na uvedenou dámu – kontakty: e-mail: vollmer liberec2009.com, t: 485 103 075.
2.6: na konci letošního roku a na začátku nového roku musí každá TJ/SK splnit svoje základní povinnosti a předat na
RVV LB-STO hlášení. S předstihem Vám sděluji termíny, abyste se mohli v TJ na tato skutečnosti připravit:
název hlášení - úkolu
malé hlášení – přehled údržby
pasport
členská základna
výkaz o hospodaření TJ

termín
10. 12. 08
10. 01. 09
08. 02. 09
14. 03. 09

doplňující informace
tiskopis pošleme
minimálně TJ, které letos stavěly z dotací MŠMT
lze poslat přehledy e-mailem, nebo vyzvednout u předsedy
tiskopisy budou na našich www.lb-sto.cz ( též u předsedy)

2.7: !!! změna zákona o podpoře sportu (č. 115/2001 Sb)!!!: zákonem č. 274/2008 Sb došlo k doplnění zákona o
sportu a zásadní změnou jsou nově stanovené povinnosti provozovatele sportovních zařízení – vlastník
sportovního zařízení je povinen vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém stanoví pravidla pro vstup a chování
návštěvníků a osob vykonávajících pořadatelskou službu v tomto zařízení. Jde o obecně platný předpis – tzn., že
není rozhodující, na jaké sportovní úrovni se konají soutěže. Platnost tohoto zákona: od 1. 1. 2009. Změna váže
na změnu zákona o Policii ČR . Kontrolu provádí MV = Policie ČR a při nesplnění hrozí velké pokuty!
Liberec: 24. října 2008
Ing. Vladimír Boháč
předseda RVV LB – STO o.s.

