
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. 1/2007 
1. začátek roku je vždy obdobím, kdy každá TJ/SK musí splnit vůči okresní organizaci několik základních povinností – 

tzn. předat určitá hlášení/tabulka s výčtem povinností a termíny byly zveřejněny ve Zprávách č. 5/06/. Přes řadu  

urgencí a připomínek řada TJ/SK tuto svoji základní povinnost nesplnila – aktualizaci stavu členské základny k 31. 12. 

2006 nepředaly: Horní Růžodol, Sever Lbc, Ostašov,  Ski klub Textilana Lbc, Tenis Hrádek, Horolezci Hrádek, OASA 

Lbc, Ski klub J 50, OB Frýdlant, Geos Lbc, Horolezci Hejnice, JK Šimonovice, ASK Lbc, Golf Rozstání a TJ Čtveřín. 

Tyto TJ se pak připravují o finanční prostředky v letošním roce. Ve vlastním zájmu splňte svoje povinnosti alespoň „do 

oprav“, aby dopad krácení finančních prostředků pro Vaši TJ byl co nejmenší – náhradní termín: 9. 3. 2007! 

V této souvislosti jen upozorňuji, že členové bez rodných čísel/ a se špatnými RČ/ nejsou pro evidenci členů členy a 

navíc nejsou pojištěni - nevztahuje se na ně pojistka uzavřená mezi ČSTV a Kooperativou! 

 

2. připomínám termín pro předložení výkazů o hospodaření TJ za r. 2006/ výkaz zisku a ztrát a rozvahu – oba 

tiskopisy jsou na našich www.lb-sto.cz ke stažení/.  TERMÍN: 15. března 2007 

 

3. upozorňujeme na novelu zákona č. 219/2000 Sb., kterým se mění = se prodlužuje doba výpůjčky (nahrazující 

původní institut trvalého užívání) do 1. 1. 2010. Související zákon č. 290/2002 Sb, §§ 14 a 15.                           

V případě potřeby kontaktujte právní oddělení ČSTV v Praze na  tel. 233 351 340, nebo na e-mailu: pravo@cstv.cz. 

 

4. problematika cestovních náhrad: od 1. 1. 2007 platí nový Zákoník práce( zákon č. 262/2006 Sb), který mj.  

v plném rozsahu zrušil zákon č. 119/1992 Sb o cestovních náhradách.  Cestovní náhrady pracovníkům 

v pracovním poměru,  nebo zaměstnaným na základě dohod – bez problémů, dle ZP/dle starých zvyklostí/.  

Pro poskytování cestovních náhrad při sportovní činnosti a výkonu dobrovolných funkcí v rámci TJ, SK, svazu  

- tedy funkcionářům, sportovcům a členům  subjektu /jízdní výdaje, ubytování, stravné, stravné při zahraničních 

cestách, kapesné při zahraničních cestách/ by měla být v organizaci vypracována příslušná směrnice, schválená 

kompetentním orgánem subjektu/dle stanov/. Částky náhrad by neměly přesáhnout hodnoty stanovené pro tyto 

náhrady v ZP a prováděcími vyhláškami. Tento postup je v souladu s výkladem Ministerstva financí ČR 

č.j.: 15/99 366/2006-153 ze dne 5. 1. 2007. Zájemci o vzorovou směrnici – obraťte se na předsedu. 

 

5. připomínáme termíny pro předkládání žádostí na granty vyhlášené Statutárním městem Liberec/jen pro liberecké TJ/: 

- úspěšná reprezentace města v r. 2006 – termín pro předložení žádosti: 28. 2. 2007  

- částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací – termín: 28. 2. 2007  

- veřejné jednorázové, náborové a propagační akce pořádané v době od 1. 9. 2007 do 28. 2. 2008 – termín: 15. 5. 2007  

Doplňující informace a tiskopisy na: www.liberec.cz – občan – granty a dotace – základní pravidla sportovního fondu 

 

6. připomínáme vyhlášení grantových fondů LK – vyhlášeno Libereckým krajem pro tělovýchovné subjekty       

v Libereckém kraji – termín předložení žádostí na LK: 9. března 2007  

Vyhlášen program 14 – podpora tělovýchovy a sportu se zaměřením na: 

-  handicapované sportovce 

-  významné akce a aktivity tělovýchovy a sportu zaměřené na děti a mládež 

-  pravidelná sportovní činnost sportovních oddílů 

-  rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení, údržba a opravy zázemí sportovních oddílů 

Doplňující  informace na: www. kraj-lbc.cz, kontakt: Mgr. Dana Alaxinová – t: 485 226 634,  

e-mail: dana.alaxinova@kraj-lbc.cz, nebo Bc. Tomáš Pokorný – t: 485 226 646 

 

6. možnost získání prostředků z evropských fondů pro mládež – informace na:  http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html 

 

7. vyhlášení ankety o „Nejúspěšnější sportovce Libereckého kraje za r. 2006“ se koná v Divadle FXŠ 

v Liberci dne 27. března 2007 od 19.00 hodin. 
 

8. nový Zákoník práce zrušil „vedlejší pracovní poměr“ – nutno přepracovat příslušné pracovní smlouvy 

 

9. TJ, které mají dlouhodobě pronajatý majetek od obce: dostávají k vyplnění v příloze tiskopis – bez jeho 

potvrzení a řádného doložení potřebných dokladů nelze finančně přispívat/jde o státní dotace na údržbu a 

provoz tělovýchovných zařízení  

 

Liberec  20.  února  2007                                                                   Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                                  předseda  RVV LB – STO Liberec   

mailto:v.bohac@iol.cz
mailto:assk@oasanet.cz
mailto:ofsliberec@iol.cz
http://www.lb-sto.cz/
mailto:pravo@cstv.cz
http://www.liberec.cz/
mailto:dana.alaxinova@kraj-lbc.cz
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html

