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Z P R Á V Y č. 3/2006
V měsíci říjnu(20. a 21.) proběhnou komunální volby – volby do zastupitelstev měst a obcí. Po zkušenostech víme, že
jedině tam, kde máme jako sportovci svoje zastoupení, máme šanci získat větší finanční podporu a podporu pro sport vůbec
a že už tedy bude minimum sportovců s volebním právem, kteří k volbám nepůjdou, kteří nepodpoří kandidáty za
sportovce a sportovní prostředí vůbec. Politika je věcí veřejnou a naše práce je rozhodně také prací veřejnou a pro širokou
veřejnost – nemůžeme tedy zůstat „zalezlí“ a říkat, že jsme apolitičtí. Bez podpory vedení měst a obcí se neobejdeme, jako
se neobejdeme bez vytvoření odpovídajících podmínek pro sport. To že se nedá sport dělat bez peněz (na všech úrovních)
ví rovněž každý sportovec a sportovní funkcionář. Uvědomme si to a podpořme ve volbách všechny naše kandidáty na
kandidátkách do obecních a městských zastupitelstev!
Za příklad může sloužit vývoj v městě Liberec: na začátku nevýznamná podpora našim sportovním aktivitám, ovšem po
vstupu Unie pro sport a zdraví(USZ) do komunální politiky tato získala ve volbách v r. 1998 dva mandáty a v r. 2002
dokonce tři mandáty v městském zastupitelstvu(Ing. Jiří Veselka, náměstek primátora, Mgr. Stanislav Cvrček – člen rady
a MUDr. J. Janata – člen zastupitelstva) – a výsledek v podobě podpory sportu se dostavil – z původního 1 mil. Kč až po
5 mil., které se rozdělovaly pro tělovýchovné a sportovní subjekty ve městě v letošním roce.
I do letošních voleb podala USZ svoji kandidátku a tak bych Vás chtěl na tuto skutečnost upozornit a požádat Vás, pokud
nejste standardními voliči politických stran, abyste zvážili svoji podporu USZ a jeho kandidátům. Zkušenosti nás naučily,
že jen v případě úspěchu ve volbách si zajistíme přízeň sportu a sportovním aktivitám – a my přeci máme zájem, aby dobrá
spolupráce s městem pokračovala i v následujících čtyřech letech.
Zároveň Vás žádám, abyste si tuto informaci nenechali pouze pro sebe, abyste jí předali Vašim členům - a pak přišli
k volbám v maximálním počtu podpořit ty, o kterých víte, že pro sport již něco udělali a kteří chtějí dále udělat.
Různé:
1) pro rok 2006 došlo ke změně čísla pojistky u Kooperativy pojišťovna a.s.: 495 000 830 – 7
2) připomínáme čerpání dotací:
- na údržbu a provoz TVZ: předložit kopie dokladů z r. 2006, průvodní dopis s podpisy a razítkem a
dovětkem, že doklady jsou zaúčtovány v účetnictví TJ za r. 2006. Dosud čerpáno pouze 17,5%
celkové dotace okresu. Termín dle usnesení naší VH: 15. 11. 2006. Pak se zůstatek rozdělí mezi
TJ/SK žádající o mimořádné dotace na údržbu a provoz TVZ v r. 2006( písemné žádosti musí být do
tohoto data předloženy na RVV LB-STO).
- předložení žádostí na čerpání prostředků z programu MŠMT – „Sportuj s námi“ – lze čerpat až do
výše 70% - na masové soutěže(ceny, plakáty, rozhodčí, nájmy apod.), vydání sport. kalendářů apod.
Nelze čerpat na mzdy! Termín: 30. listopadu 2006. U tohoto programu upozorňujeme TJ/SK na
povinnost označit všechny doklady, které na LB-STO předloží k vyúčtování dotace( v případě že
dotaci z LB-STO obdrží) takto: „Rozhodnutí MŠMT č.502006_5001“.
- i když se neustále potýkáme s nedostatečným plněním v oblasti financování ze strany ČSTV,
rozhodl výkonný výbor o odeslání druhé části dotace na činnost za r. 2006 do 10. září 2006.
3) Delší dobu jsme Vás upozorňovali na existenci zákona, který ukládal všem TJ/SK přejít od 1. ledna 2007 na
tzv. „podvojné účetnictví“(bez výjimek)! Tato informace již v tuto dobu není aktuální a správná. Ve sbírce
zákonů vyšel zákon č. 264/2006 Sb, který změnil i ostatní zákony v souvislosti s přijetím změny Zákoníku
práce. Takže se stalo, že došlo i ke změně zákona o účetnictví – v důsledku této změny se opět posouvá
povinné zavedení vedení podvojného účetnictví v TJ/SK až na termín: od 1. 1. 2008!!!
RVV si myslí, že by bylo i přes tuto změnu vhodné v TJ/SK s přechodem na podvojné účetnictví začít a
vyvarovat se problémů při realizaci změny „na poslední chvíli“. Na LB-STO máme již dlouho připraveny pro
TJ/SK, za tímto účelem, účetní programy ABRA. Žádáme TJ/SK, aby si programy vyzvedly! Každá TJ
dostane k programu i přístupová hesla a kódy a potvrzenou licenci s právem užívat tento software(pro případ
kontroly). K dnešnímu dni si program nevyzvedly: B. Kostel, Dětřichov, Doubí, AB Hejnice,H.Růžodol, Horní
Řasnice, Kunratice, Sever Lbc, Slovan TBT Lbc, Bílí tygři Lbc, Machnín, Minkovice, TJ Nové Město,
Jindřichovice, Kr. Údolí, Hlavice, SCHV Kozly, Ski Textilana, Tenis Hrádek, Horo Hrádek, TTC Lbc, LTK
Lbc, OASA Lbc, Desko Lbc, Sakura Lbc, Alfa Lbc, J 50 Lbc, VK Dukla, SKST Frýdlant, OB Frýdlant, Geos
Lbc, Kl. sport. bruslení Lbc, OLDS Lbc, KC Kooperativa Lbc, Jokers Frýdlant, KC Vratislavice, Jezdecká
společnost Javorník, Gasservis Lbc, Tenis Broumovská, SK Ještědská, Karate shotokan Lbc, Jedlička Lbc,
Kulturisti Hrádek, Golf kl. Lbc, Horo Hejnice, JK Šimonovice, Abadá Capoiera Lbc, Golf kl. Rozstání,
Čtveřín, In line CZ Lbc.

RVV předpokládá, že v první polovině října 2006 zajistí provedení jakési „vysvětlovací kampaně“ k programu
jeho tvůrci. Bylo by tedy dobré programy odebrat a odzkoušet – aby bylo možné se ptát na konkrétní věci.
Školení proběhne s největší pravděpodobností v počítačové učebně na SPŠSE v Liberci v čase od 15. hodin.
Termín školení Vám všem včas oznámíme – počítáme, že na konci září 2006 vyjdou další zprávy(č. 4/06).
4) ve sbírce zákonů vyšla změna zákona o sdružování občanů( č. 83/90 Sb), která mění označení
občanských sdružení – tedy našich TJ/SK! Od 3. 7. 2006 platí povinnost uvádět ke svému označení
dodatek „občanské sdružení“ a nebo „o.s.“!!!
- pro existující TJ/SK: je stanovena lhůta na provedení změny do tří let – tedy do 2. 7. 2009
(změna se týká hlavně změny stanov a jejich registrace na Ministerstvu vnitra, dále pak razítka, tiskovin,
označení názvu účtů apod.)
- pro TJ nově vznikající: povinnost této změny platí okamžitě. Tyto TJ v žádosti na registraci stanov u
členů přípravného výboru již neuvádějí rodné číslo, ale datum narození a dále musí být u každého(mimo jména
a příjmení) uvedeno ještě bydliště, PSČ – a každý se musí podepsat
5) u předsedy jsou k dispozici k volnému odběru diplomy pro veřejné, náborové a masové akce( v rozumném
množství zdarma)
6)

výkonný výbor nabízí k odprodeji následující inventář: - staré(funkční) video: 300,-Kč,
- starší lednici(funkční): 300,-Kč, - psací stůl(jednostranný- pravý): 300,-Kč, počítač (procesor
600 MHz, paměť 128 MB a HD 4 GB vč. monitoru) za 1.500,-Kč – ten po 1. 10. 2006

7)

investiční program na r. 2007: i když není dosud definitivně znám termín pro předložení žádostí na
MŠMT(i letos se počítá s možností podávání žádostí přímo na toto ministerstvo jednotlivými subjekty)
vyzývá ČSTV a LB-STO své sdružené subjekty k předkládání žádostí na finanční podporu jejich
investičních akcí v r. 2007. Žádosti musí být do 30. 9. 2006 na ČSTV v Praze – za tímto účelem vyzýváme
TJ k předložení žádostí na náš výkonný výbor do 26. 9. 2006, neboť následující den bude zasedat
výkonný výbor a rozhodne o pořadí za náš okres. Na ČSTV budou předány všechny žádosti, které
budou mít úplnou dokumentaci!
Zájemci – spojte se předsedou, který Vám zajistí další potřebné informace a vzory tiskopisů(žádostí).

8)

pro neplnění základních povinností člena LB-STO v souladu se stanovami organizace( čl. III, body 5 a 6) a
dle usnesení 16. VH( usnesení č. 3.4) rozhodl výkonný výbor na svém zasedání dne 24. srpna 2006 (dle
stanov č. III, bod 6) o vyloučení následujících TJ/SK: FK Mníšek(3505044), OASA Liberec(3505127), SK
BSC Liberec(3505153), 1. Squash club Vratislavice(3505191) a ASK Liberec( 3505197)

9)

v našich TJ/SK je řada funkcionářů, kteří si za svoji práci zaslouží poděkovat. V ČSTV existuje
možnost odměnit tyto zasloužilé funkcionáře, při jejich životním či funkčním výročí – pokud
se pro takové ocenění rozhodnete, spojte se s předsedou. Vyznamenání je ve dvou úrovních – „Čestné
uznání“ a medaile „Za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu“

10) na přelomu července a srpna letošního roku postihla některé části našeho okresu povodeň. Při ní bylo,
v některých místech, poškozeno tělovýchovné zařízení tělovýchovných jednot. Vzhledem k tomu, že se i při
minulých povodních podařilo vždy získat nějaké vládní prostředky na částečné odškodnění( náklady na
opravu, údržbu), vyzývá výkonný výbor ty TJ/SK, kterým tato povodeň poškodila sportoviště, aby tuto
skutečnost nahlásily na LB-STO nejpozději do 11. září 2006(co bylo poškozeno, rozsah škody).
RVV LB-STO bude jednat s ČSTV o možném příspěvku na úhradu nákladů na opravu.

Liberec 29. srpna 2006

Ing. Vladimír Boháč
předseda RVV LB – STO Liberec

