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                        Z P R Á V Y  č. 7/2008 
 

1. současná finanční situace: 
Současná finanční situace v ČSTV je velice špatná. Již za rok 2006 dluží ČSTV okresům 14% plánované roční dotace, 

z r. 2007 pak dalších 25% a letošní financování se nyní zastavilo na 60%!!! Myslel jsem si, že na poradě předsedů 

okresů dne 25. 11. 2008 v Praze se dozvíme nějaké nové, pozitivní informace. Bohužel, realita byla horší než jsme 

předpokládali ( tou měl být  doplatek r. 2006, což pro náš okres reprezentuje částku 572.000,-Kč!) – do konce roku 

prakticky již žádné peníze nepřijdou!!! Za této situace je financování v našem okrese takovéto: 

- dotace na údržbu a provoz: zasláno do TJ/SK plných 100% s tím, že nerozdělený zůstatek byl rozdělen do 9 TJ/SK, 

které žádaly o mimořádnou dotaci 

- dotace z programu „Sportuj s námi“: v tuto chvíli lze ještě přispět na masové(náborové) akce dle předložených 

podkladů – částka k rozdělení 30.000,-Kč  

- dotace na činnost: rozesláno 50% plánované částky, jednoty s nárokem do 4 tis. Kč dostaly 100%. Do konce roku 

počítáme ještě s rozesláním 10% dotace větším a velkým TJ/SK (částky pod 1.000,-Kč nebudeme rozesílat). 

 

2. základní povinnosti členství TJ/SK v okresní organizaci: 

na konci letošního roku a na začátku nového roku musí každá TJ/SK splnit svoje základní povinnosti a předat na RVV 

LB-STO o.s. hlášení. Sděluji Vám termíny, abyste se mohli v TJ na tato skutečnosti připravit: 

 

název hlášení - úkolu termín doplňující informace 

malé hlášení – přehled údržby 10. 12. 08 tiskopisy poslány 

pasport 10. 01. 09 minimálně TJ, které letos stavěly z dotací MŠMT 

členská základna 08. 02. 09 přehledy poslány e-mailem, případně poštou 

výkaz o hospodaření TJ 14. 03. 09 tiskopisy budou na našich www.lb-sto.cz ( též u předsedy) 

Pozn:  

2.1: v současné době jste obdrželi do TJ/SK přehled členské základny tak, jak je u nás evidován po posledních změnách 

k 1. 1. 2008. Opravy proveďte do stávajících sestav – členy, kteří již nejsou v TJ škrtněte, nebo barevně zvýrazněte        

( nevymazávejte – komplikujete nám tím zpracování!). Nové členy připište nakonec v členění po jednotlivých 

sportech(oddílech). Dodržte tento postup!!! 

2.2: vysvětlení čísel charakteristik u členské základny:  1- registrovaný sportovec, 2 – neregistrovaný sportovec, 

3 – trenér, cvičitel, 4 – rozhodčí, 5 – funkcionář, 6 – ostatní( přispívající členové ap) 

2.3: přehled údržby: v tento okamžik předalo jen velmi málo TJ/SK!!! A termín 10. 12. 2008 je „za dveřmi“! 

Tiskopis jsme poslali všem TJ/SK, neboť nevíme, zda-li v průběhu roku v TJ nenastala změna situace v tom, že by TJ 

získala nějaký nový majetek. Pokud TJ žádný majetek nevlastní, případně jej nemá dlouhodobě pronajatý(smlouva na 

dobu určitou, minimálně na 15 let) nemusí tabulku vyplňovat a posílat na okres – pak bych byl ale rád, kdyby jste nám 

o tom dali alespoň jednoduchou informaci – stačí E-mailem. 

 

3. granty města Liberec(platí pouze pro TJ/SK  na území města Liberec!!!)  

Statutární měst Liberec vyhlašuje granty na podporu akcí pořádaných v období od 1. 3. – 31. 8. 2009. Termín uzávěrky 

je 7. ledna 2009! Bližší informace na internetových stránkách města, nebo na odboru školství a sportu magistrátu. 

 

4. anketa „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec za r. 2008“: 

 Oblíbená anketa startuje! Pokud chcete přihlásit svoje sportovce do ankety, musíte tak učinit téměř obratem – návrhy je 

potřeba doručit na LB-STO o.s. nejpozději do 4. 12. 2008! V letošním roce budou hodnoceni sportovci v následujících 

kategoriích: jednotlivec mládež a dospělí(po 10), kolektivy mládeže a dospělých(po 5), handicapovaní sportovci            

( 1 družstvo a 1 jednotlivec), aktivní sportovní veterán nad 60 let(1), trenér(1), netradiční sportovní výkon(1), cena Fair 

play(1), uvedení do „Síně slávy“(1). Bližší informace v Libereckém deníku a na našich www.lb-sto.cz. 

 

5. provoz na LB-STO o.s. v době vánočních a novoročních svátků: 
Omezený provoz  ve dnech 22. a 23. 12., v týdnu od 29. 12. 2008 do 4. 1. 2009 úplně zavřeno(dovolená). 

 

Krásné vánoce, zdařilý vstup do Nového roku  a v r. 2009 hodně zdraví a splněná přání.  

 

Liberec:  2.  prosince 2008                                                        

                                                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                                              předseda  RVV LB – STO o.s.    
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