
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. 2/2007 
1/  dne 10. května 2007 proběhla v hotelu Liberec v Liberci naše 17. valná hromada, která mj. schválila zásady 

financování ( klíče) a objem finančních prostředků na činnost RVV a k rozdělení do TJ/SK v letošním roce – jak 

v oblasti tzv. vlastních zdrojů  = dotací na činnost nepodléhajících vyúčtování, tak v oblasti prostředků na údržbu a 

provoz TVZ = dotací podléhajících vyúčtování dle zásad stanovených MŠMT. Vaše TJ/SK má pro rok 2007 přiděleny 

prostředky dle následující tabulky: 

 

DOTACE NA ČINNOST 

 

 

DOTACE NA ÚDRŽBU A PROVOZ 

 

 

    

Dotace na činnost: bude rozeslána do TJ takto: 50% nárokové částky do 15. 6. 07(vznikne-li TJ nárok do 3.000,-Kč, 

bude poslána celá částka), 25% do 15. 10. 07 a zbývajících 25% dle faktického dodání dotací na náš účet( dle 

rozhodnutí VH) – operativně ve zbytku roku. 

Dotace na údržbu: TJ mohou čerpat okamžitě – zásady: - jen pro údržbu a provoz, - podpis a razítko TJ, - při účtování 

záloh na plyn či elektriku musí být jako doklad kopie rozpisu a kopie výpisu z účtu, že daná platba byla provedena a na 

žádosti vyjádření že: „uvedené náklady jsou řádně zaúčtovány v účetnictví TJ za r. 2007“. Vyúčtování bez těchto 

náležitostí nebudou vyřizovány a budou vraceny!!!  

Pozn: současně( dle usnesení VH) oznamujeme, že naše okresní organizace získala pro letošní rok prostředky 

z programu „Sportuj s námi“ ve výši 88.600,-Kč – žádosti na čerpání lze podávat okamžitě 

 

2.  na 17. VH byla schválena novela stanov – po jejich registraci na Ministerstvu vnitra budou umístěny na 

našich internetových stránkách – i jako možný vzor pro úpravu stanov v TJ/SK 

 

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. investiční program ČSTV pro r. 2008: ČSTV vyhlašuje výzvu k předávání žádostí o zařazení do investičního 

programu v r. 2008.  Žádosti budou muset být předloženy na ČSTV v termínu od 1. 8. – 31. 8. 2007.  Zájemci 

kontaktujte předsedu – pošlu vám pokyny a všechny nezbytné formuláře. Informace i na www.cstv.cz – 

informace pro sdružené subjekty – ekonomika – investiční veřejné zakázky 

 

5. na VH byly TJ předávány odborné publikace „ Účetnictví TJ a SK“ – ty jednoty, které neměly zástupce na VH – 

vyzvedněte si na okresním výboru. Současně máme pro všechny TJ k dispozici i druhý díl těchto odborných informací – 

- „Daňové povinnosti TJ a SK“. Obě publikace jsou, dle rozhodnutí VH, pro sdružené TJ zdarma – vyzvedněte si 

rovněž na okrese! 

V této souvislosti – s ohledem na povinnost pro všechny TJ vést od 1. 1. 2008 podvojné účetnictví – upozorňuji, že 

některé TJ si ještě nevyzvedly účetní program ABRA, který je na okrese rovněž k dispozici. 

 

6.  upozorňuje TJ na zákon č. 342/2006 Sb, který ukládá TJ doplnit svůj název o dodatek „občanské sdružení“ a 

nebo zkratku „o.s.“, což přináší povinnost  změnit stanovy a tuto změnu si nechat zaregistrovat na Ministerstvu 

vnitra, úsek sdružování, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.      TERMÍN: 2. 7. 2009 

 

7. u předsedy jsou k dispozici diplomy – v přijatelném množství zdarma 

 

8. úrazová pojistka uzavřená mezi ČSTV a Kooperativou: 495 000 830 – 7. Pojistné událost na tiskopisu 

Kooperativy „oznámení úrazu“ se posílají na adresu: Kooperativa pojišťovna a.s., Centrum zákaznické 

podpory, Brněnská 634, 664 62 Modřice. 

 

9. okresní výbor má možnost na letní období pronajmout chatku na Kristýně v Hrádku n.N. – chata je pro 4 osoby se 

základním vybavením/kuchyňka, lednice, WC, teplá voda/ - cena 400,-Kč/den. Zájemci volejte předsedu. Ideální levná 

dovolená – koupání, rybaření, houby, vycházky do okolí. Týdenní turnusy/ sobota – sobota/. 

 

Liberec  6.  června  2007                                                                   Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                                  předseda  RVV LB – STO Liberec   
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