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Z P R Á V Y č. 2/2008
1. statistika – hlášení o změnách ve složení členské základny:
Touto cestou bych chtěl poděkovat téměř všem našim sdruženým TJ/SK, které splnily svoji základní povinnost a
předaly včas aktualizovanou členskou základnu jejich TJ/SK.

2. doplnění názvu organizace, změna stanov:
Povinnost doplnění názvu TJ/SK o „o.s“ byla novelou zákona č. 83/1990 Sb. s účinností od 1. 1. 2008 zase
zrušena!!! Z uvedeného vyplývá, že TJ/SK již nemusí mít tento dodatek v názvu své TJ/SK a kvůli tomu
novelizovat stanovy. TJ/SK, které již tuto změnu = doplnění, do svého názvu realizovaly a novelu stanov mají
registrovanou na MV ČR nemusí zpětně stanovy měnit!
3. úrazová pojistka:
I pro rok 2008 platí uzavřená úrazová pojistka mezi ČSTV a Kooperativou – číslo: 495 000 830 - 7

4. „Výkaz o majetku“ a „Výkaz příjmů a výdajů“ za r. 2007:
další ze základních povinností člena LB-STO o.s. je předání „Výkazu o majetku“ a „Výkazu příjmů a výdajů“ za
rok 2007. Zde je stanoven termín odevzdání na 14. 3. 2008. Příslušné tiskopisy jsme Vám již poslali, přesto jsou
ještě v listinné podobě k dispozici na LB-STO o.s., nebo ke stažení na našich www.lb-sto.cz ( záložka vpravo,
tiskopisy) vč. návodu k vyplnění. Vyplněné tiskopisy musí být podepsány dvěmi osobami( zpracovatel,
předseda). Na předání těchto výkazů, jakožto i členské základny, jsou vázány finanční prostředky, které naše
organizace, a návazně každá TJ po schválení kritérií na VH, v r. 2008 obdrží. Je tedy v zájmu každé TJ, aby
výkazy odevzdala včas!
Jestliže jsem mohl za splnění úkolu aktualizace členské základny TJ pochválit, tak v tomto případě nikoliv – zde
je situace úplně opačná – k dnešnímu datu předalo pouze 23 TJ/SK(16%!!!). Prosím, zjednejte ve svých TJ/SK
urychleně nápravu!
5. program účetnictví ABRA:
Stále jsou ještě na LB-STO o.s. k dispozici tyto účetní programy. Ty TJ/SK, které je již užívají a potřebují nějaké
informace – obraťte se na ČSTV v Praze, Ing. Slanařová – 233 017 335. Aktualizace programů: www.cstv.cz
6. anketa o „Nejúspěšnějšího sportovce Libereckého kraje za r. 2007“ :
V současné době probíhá hlasování v anketě – hlasovat můžete prostřednictvím hlasovacích lístků v Libereckém
deníku, nebo přes naše www. lb-sto.cz. Slavnostní vyhlášení proběhne 25. března 2008 od 19.00 hod v Divadle
FXŠ. Zájemci o lístky – ozvěte se do 17. 3. 2008 předsedovi.
7. granty Libereckého kraje:
V současné době končí termín pro odevzdání žádostí o podporu činnosti TJ/SK(akce, drobné investice apod.) –
program č. 14. Uzávěrka (tiskopisy najdete na www. libereckého kraje) – termín předání žádosti je
10. března 2008 do 13.00 hod na Liberecký kraj. Dotazy: Mgr. Benešová – 485 226 637
8. nabídka pro soustředění:
Ozdravovna Radostín( kousek od zámku Sychrov) – ubytování 60 lůžek, nová tělocvična, krásná příroda.
Kontakty: Jana Vachušková, 485 146 057, 739 462 059
Liberec: 6. března 2008
Ing. Vladimír Boháč
předseda RVV LB – STO o.s.

