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Z P R Á V Y č. 2/2009
1) 19. valná hromada LB-STO o.s.
Dle stanov organizace a plánu práce svolává regionální výkonný výbor 19. valnou hromadu naší organizace na den:
20. května 2009(středa) od 16:00 hodin v jídelně hotelu Liberec, Šaldovo náměstí, Liberec.
Program jednání je dán pozvánkou, která společně s jednacím řádem, klíči k dělbě prostředků a stručnými informacemi
o hospodaření je současně zasílána do Vašich TJ/SK.
Nezapomeňte si zvolit ve svých TJ/SK řádného delegáta na jednání VH + vyplnit a potvrdit jeho mandátní lístek, který
odevzdáte u prezence. Prezence začíná od 15:30 hod. Předpokládaná délka jednání: 2 hodiny
2) dotace na r. 2009:
S ohledem na skutečnost, že loňský rok 2008 nebyl v oblasti dotací na činnost plně vyfinancován díky velice špatné
situaci u odvodů ze Sazky, rozhodl se výkonný výbor poslat do TJ/SK již nyní cca 20% předpokládaných finančních
prostředků pro r. 2009. Peníze by se měly na vašich účtech objevit do 7. 5. 2009. Při výpočtu této první zálohy na
činnost pro r. 2009 bylo vycházeno z některých omezení: - na TJ/SK maximální částka 20.000,-Kč, - minimální 500,Kč, - přihlédnutí k obsahu a termínům předání výkazů hospodaření za r. 2008 a statistiky, - splácení půjček, - možnosti
odeslat prostředky ihned na účet apod.
Další prostředky budou do TJ/SK zaslány po jejich obdržení z ČSTV(Sazky), ale hlavně po provedeném výpočtu
nároků na r. 2009 na základě rozhodnutí naší VH.
3) různé:
3.1: oblíbený a roky rozesílaný „Tělovýchovný pracovník“ v „listinné podobě“ v nejbližším období skončí. Bude
nahrazen elektronickou verzí, která bude k dispozici na internetových stránkách ČSTV( www.cstv.cz). Jedná se jedno
z úsporných opatření v rámci ČSTV.
3.2: možnosti prezentace sportu v nově vycházejícím týdeníku: Mladá fronta počítá v Libereckém kraji s vydávání
týdeníku „7Sedmička“, což by měl být týdeník formátu A4, plnobarevný. Mají zájem prezentovat i sport, což je šance i
pro nás – prezentovat naší práci a její výsledky. Zodpovědným redaktorem je p. Petr Macela, který je sám aktivním
sportovcem(1. liga SKST Liberec) a tak by snad neměly být žádné větší problémy s realizací příspěvků a spolupráce.
Kontakty: Mladá fronta a.s., Na Poříčí 550/7, 460 01 Liberec 1, mobil: 725 176 176, E-mail: macela@mf.cz
www.mf.cz
3.3: sdružený sportovní klub ABK Liberec nabízí k prodeji kovové rámy 200 x 100 cm(15 ks) a bílé desky pro
zhotovení reklamy(tl. 8 mm -5 ks). Informace: p. Gräf – 603 877 216, 485 109 260, E-mail: graf@graf.cz
3.4: granty na Libereckém kraji: Liberecký kraj vyhlásil granty – mj. i pro sportovní činnost. Termín odevzdání je ale
již velice blízko – 30. 4. 2009. Bližší informace najdete na www.kraj-lbc.cz. – platí pro TJ z celého okresu Liberec!
3.5: granty města Liberec: připomínáme, že Magistrátem města Liberec vyhlášené grantová politika v oblasti sportu
má v současné době aktuální termín – 12. 5. 2009, což je termín uzávěrky podání žádostí na jednorázové akce konané
v období září 2009 – únor 2010. Žádosti se podávají na Magistrátu města Liberec, odbor školství, kultury a sportu ,
k rukám pí. R. Sobotkové – platí pro TJ na území města Liberec!
3.6: variabilní symboly u plateb dotací odesílaných z LB-STO na sdružené TJ/SK pro r. 2009:
- činnost vlastní: 681109,
- program „Sportuj s námi“: 6919109,
- údržba: 691109
3.7: LB-STO o.s. provozuje přes léto chatu v areálu na Kristýně v Hrádku nad Nisou. V tuto chvíli jsou ještě na
prázdniny volné termíny: 8. – 15. 8., 15. – 22. 8. a 22. – 29. 8. 2009. Denní cena pronájmu chaty pro 4 osoby( z našich
TJ/SK) je 550,-Kč + úhrada elektriky + rekreační poplatek městu. Zájemci o rekreaci, hlaste se u předsedy. V případě
hezkého počasí lze chatu využít i v mimoprázdninových, kratších termínech.
Liberec: 28. dubna 2009
Ing. Vladimír Boháč
předseda RVV LB – STO o.s.

