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Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o.s., okresní výkonný výbor 
Jablonecká 18/88, 46001 Liberec 1                                            IČO: 467 478 18 

Kontakty: 

předseda: E-mail: v.bohac@lb-sto.cz, mobil: 603 844 413, pevná: 484 143 007 
pí. Vořechovská: E-mail: asskliberec@volny.cz, SKYPE: ivanavor, mobil: 723 392 060 
naše internetové stránky: www.lb-sto.cz,                                                                   festival: www.sportfilm.cz 

                        Z P R Á V Y  č. 1/2013 
 

1) Valná hromada LB-STO o.s.: 
Na den 24. 1. 2013 byla svolána 23. VH naší organizace. Bohužel účast byla velice špatná a tak v souladu 
s našimi stanovami byla na místě svolána nová – 24. VH . Aktuální informace z prostředí nejsou optimistické, 
neboť je úplně nejasné financování pro r. 2013. 
Přijaté usnesení a zápis z VH byl zaslán všem členským TJ/SK. 
 

2) Pojištění a smlouvy pro r. 2013: 
Velice pozitivní informací pro sdružení subjekty a její členy je skutečnost, že i pro r. 2013 se podařilo uzavřít a 
zaplatit potřebné pojistky: 
- úrazové pojištění členů:  nově uzavřeno u Pojišťovny VZP a.s. - číslo smlouvy: 1310000010  
  /informace o hlášení pojistných událostí, znění pojistné smlouvy a pojistné podmínky najdete na www.cstv.cz 
   v části informace pro vás – ostatní – úrazové pojištění 2013/  
 pozn: úrazy z r. 2012 řešte dle staré pojistky č. 5101326452 v Kooperativy  
- smlouvy s OSA a Intergramem:  
  jsou předjednány ČOV  se stejnými parametry jako v r. 2012 – účinnost smlouvy od 1. 1. 2013. Smlouvy se 
  vztahují na běžnou spolkovou činnost TJ/SK, tzn. že neplatí pro pořádání výdělečných činností (př. plesy,   
  zábavy, ale i př. komerční hodiny aerobiku, jógy, kondiční cvičení, utkání profesionálních klubů apod.). 
  Při pořádání mistrovství světa či Evropy je potřeba požádat o zvláštní svolení Intergram. 
  Rovněž tyto smlouvy najdete na stránkách www.cstv.cz 
- pojištění zodpovědnosti trenérů: 
  Smlouva mezi ČOV a Koopertaivou již byla podepsána – vztahuje se na všechny registrované trenéry a  
  cvičitele subjektů sdružených v ČSTV. Detaily smlouvy opět na www.cstv.cz 
 

3) Statistika v ČSTV:  
1.1: pasport sportovních zařízení: předalo několik TJ/SK – zdaleka nepředaly všechny TJ/SK, které v r. 2012  
realizovaly nějakou investiční akci, prosím o sdělení základních údajů – stačí formou sdělení mailem                                           
1.2: členská základna: v termínu 12. 2. 2013 předalo ze 150 členských TJ/SK pouze 85 TJ/SK, tedy cca 57%. 
Jde o jednu ze základních povinností člena – prosím o nápravu. Dodatečně zaslané změny zahrneme do oprav – 
- nejzašší termín je 4. 3. 2013. 
1.3: výkazy hospodaření: dosud předalo 5 TJ/SK – termín: 2. 4. 2013 
 
   4)     anketa „Nejúspěšnější sportovci okr. Liberec za r. 2012“: 
Tradiční, velice zdařilá akce, se opět konala v úplně zaplněném Kongresovém centru v Babylonu. Vítězkou kategorie 
dospělých byla olympionička Zita Frydrychová (Trampolíny Liberec), v mládeži Romuald Klemm (Loko Liberec). 
Do síně slávy byl uveden dlouholetý funkcionář Slavie Liberec Jan Bachtík.  
Večerem provázel „zasloužilý sportovní moderátor“ Štěpán Škorpil.  
 
   5)   různé:   
5.1: na stránkách www. cstv.cz najdete vyhlášky: 
       - č. 392 z 23. 11. 2012 o stanovení základních sazeb zahraničního stravného pro r. 2013 
       - č. 472 z 19. 12. 2012 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného  
         a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro r. 2013 
         pozn.: základní náhrada za požívání osobních motorových vozidel se snížila na 3,60Kč/1 km 
5.2: Vyšší odborná škola ČSTV v Praze pořádá školení: 
      - Masér pro sportovní a rekondiční masáže (rekvalifikace pro získání vázané živnosti).  Cena: 5.900,-Kč. 
      - školení trenérů licence B – Vědecký základ sportovního tréninku. Cena: 3.100,-Kč 
      Bližší informace na: www.vos-cstv.cz 
5.3: anketa „nejúspěšnější sportovci za r. 2012“ v našem kraji v současné době pokračuje 2. kolem – krajským finále, do 
       kterého postupují ze všech okresů našeho kraje: 5 nejlepších jednotlivců, 3 nejlepší družstva, vítězové trenérských  
       kategorií a handicapovaní. 
       Slavnostní vyhlášení proběhne 28. března 2013 od 19.00 hod v Divadle FXŠ v Liberci. Zájemci kontaktujte  
       předsedu. 
 
Liberec: 14. 2. 2013                                                                Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                          předseda  OVV LB – STO o.s.    


