
Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace, regionální výkonný výbor 

Jablonecká 18, 46001 Liberec 1                                          IČO: 467 478 18 

Telef. spojení: předseda – 485 114 113, referentky sportů – 485 107 762,  fax-485 101 176 

E-mail. adresy: předseda – v.bohac@lb-sto.cz, pí. Vořechovská – asskliberec@volny.cz, pí. Quirenzová – 

ofsliberec@lb-sto.cz                                                         naše internetové stránky: www.lb-sto.cz 

                            Z P R Á V Y  č. 1/2006 
Vážené dámy, vážení pánové, sportovci, funkcionáři a všichni, kteří sportu a tělovýchově nějakou měrou 

pomáháte. Dovolte mi, abych Vám za celý regionální výkonný výbor LB-STO Liberec poděkoval za práci pro 

TVS v roce 2005 a do Nového roku 2006 Vám všem popřál hodně zdraví, kus štěstí, splněná přání a sílu rvát se 

nejen se soupeři, ale i se všemi překážkami, které nám při zajišťování úkolů v r. 2006, budou ležet v cestě. 

 

1) zlepšení informovanosti: 
I když rozesíláme informace do všech našich TJ/SK pravidelně, přesto se někdy stane(hlavně tím, že dojde 

k funkcionářské změně v TJ, která nám není sdělena) že TJ/SK nemá informaci o dění v regionálním sdružení  

a tím neví o některých termínech hlášení, akcí apod., což  pak má i dopad na financování TJ/SK v následujícím 

roce. Z toho důvodu jsou od konce minulého roku na našich www.lb-sto.cz  na titulní straně - uváděny aktuální   

ZPRÁVY, ze kterých se všechny potřebné informace vždy a v kterémkoliv čase dozvíte.  

Zapamatujte si tuto informaci! 

 

2) Statistika a výkazy hospodaření za  r. 2005:    

 Období, kdy se zpracovávají základní výkazy o TJ/SK  je tady! Jde o přehled nákladů na údržbu a provoz TJ/SK, o 

statistiku členské základny a o výkaz zisku a ztrát  a rozvahu. Je to minimum dokladů,  které ale musí každá TJ 

zpracovat  pro potřeby RVV LB-STO. Znova upozorňuji, že na základě údajů poskytnutých v jednotlivých 

hlášeních se pak, dle rozhodnutí VH, stanovuje klíč k dělbě finančních prostředků do TJ/SK pro rok 2006!  

TERMÍNY PRO PODÁNÍ HLÁŠENÍ ZA r. 2005: 

Vyúčtování státního příspěvku na údržbu a provoz  tělových zařízení za r. 2005 Termín: 10. ledna 2006 

 Statistické hlášení o složení členské základny v TJ/SK – stav k 31. 12. 2005  Termín: 13. února 2006  

Změny v pasportizaci – změny ve stavbách, nové nabytí majetku – k 31. 12. 05 Termín: 13. února 2006 

Výkaz zisku a ztrát a rozvaha – hospodaření TJ/SK v r. 2005 Termín: 15. března 2006 

 

3)    různé: 
3.1:  podvojné účetnictví TJ/SK: 

dle zákona musí každá TJ/SK přejít s platností od 1. 1. 2007 na vedení tzv. podvojného účetnictví. Na výkonném 

výboru jsou k dispozici software(program) ABRA G2 na vedení podvojného účetnictví v TJ/SK. Programy vč. 

nezbytné brožury jsou k dispozici všem našim TJ/SK zdarma!  TJ, které mají o programy zájem, nechť se spojí 

s předsedou a dohodnou si termín převzetí. Tento postup je nutný, protože každá TJ/SK dostane k programu i licenční 

list vč. klíčů umožňujících a dovolujících využívání tohoto programu( z důvodu ochrany autorských práv). 

Dosud je odběr minimální, což není dobře. Počítáme s tím, že do konce 1.Q.2006 proběhne k software školení – ten kdo 

ho nebude mít a ani se do něho nepodívá, může mít pak při jeho užívání problém! Napravte tento stav! 

Vedle tohoto počítačového programu počítáme ještě i s vydáním peněžního deníku v „listinné podobě“ – do 6/2006. 

3.2: anketa „Nejúspěšnější sportovci libereckého okresu za r. 2005“: 

LB-STO ve spolupráci s Libereckým dnem a Statutárním městem Liberec pořádají tuto již tradiční anketu, jejíž 

výsledky budou vyhlášeny ve středu 18. ledna 2006 od 18.00 hod v Domě kultury v Liberci. V současné době je již 

hlasování uzavřeno a počítají se konečné výsledky. Na vyhlášení vystoupí za sportovce SK Abadá Capoiera Liberec, 

která jediná  reagovala na výzvu a projevila zájem na akci vystoupit. 

Zájemci o vstupenky( zdarma) na vyhlášení kontaktujte předsedu od:  10. ledna 2006. 

3.3: doklady o poskytnutých dotacích: 

pokud TJ/SK má zájem o vystavení dokladu na poskytnuté dotace  z LB-STO ve prospěch vaší TJ v průběhu r. 2005, 

kontaktujte předsedu, příp. účetní pí. Skopkovou. Na vyžádání budou doklady vystaveny. 

3.4: volební VH: 

v letošním roce proběhnou volby RVV LB-STO – návrhy zasílejte písemně na  LB-STO do 15. dubna 2006 

3.5: granty Statutárního města Liberec( pouze pro TJ na území města Liberec): 

V současné době jsou vyhlášena následující kola grantů pro subjekty na území Statutárního města Liberec: 

- pravidelná sportovní činnost: na období od 1. 1. do 31. 12. 2006 s uzávěrkou  31. ledna 2006  

- veřejné jednorázové a propagační akce: akce v termínu 1. 9. 2006 – 28. 2. 2007 uzávěrka 15. 5. 2006 

- reprezentace města: za období od 1. ledna do 31. prosince 2005 s uzávěrkou 28. února 2006  

- částečné pokrytí investičních nákladů: za období od 1. 1. do 31. 12. 2006 s uzávěrkou 28. února 2006  

Formuláře a informace: magistrát – p. Karel Kopecký, tel.: 485243385, E-mail: karel@magistrat.liberec.cz, nebo na 

www.liberec.cz. 

 

 

 Liberec  6.  ledna  2006                                                                Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                               předseda  RVV LB – STO Liberec   
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