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                        Z P R Á V Y  č. 3/2007 
1. čerpání dotací:    

Dotace na činnost: v první polovině června byla rozeslána dotace ve výši cca 50%( u malých nároků plná částka), 

nyní Vám byla odeslána další částka( 2. splátka) do celkové výše 75%  nárokové výše. Zbývajících 25% dle faktického 

dodání dotací na náš účet (dle rozhodnutí VH, usnesení č. 2.7) – 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. Na 

žádosti (průvodním dopise) musí být napsáno že: „uvedené náklady jsou řádně zaúčtovány v účetnictví TJ za r. 2007“. 

Vyúčtování bez těchto náležitostí nebudou vyřizována a budou vracena!!! POZOR – termín dle VH: 15. 11. 2007!!! 

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. doplnění názvu organizace, změna stanov: 

novela našich stanov vč. doplňku názvu organizace( „občanské sdružení“ ve zkratce „o.s.“) byla registrovaná na 

Ministerstvu vnitra dne 27. 6. 2007. Novelizované stanovy jsou umístěny na našich internetových stránkách 

www.lb-sto.cz – mohou sloužit  i jako možný vzor pro úpravu stanov v TJ/SK ( povinnost doplnění názvu 

organizace o „o.s“ je dána zákonem č. 342/2006 Sb v termínu do 2. 7. 2009). Změna stanov se musí registrovat na 

Ministerstvu vnitra, úsek sdružování, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. 

 

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. anketa o „Nejúspěšnějšího sportovce okresu Liberec za r. 2007“ : 

první pracovní schůzka již proběhla a stanovila i termín pro vyhlášení výsledků této ankety v našem okrese – 

- slavnostní vyhlášení proběhne 12. února 2008 od 18.00 hod v Kongresovém centru nového hotelu Babylon. 

Hlasovací lístky najdete na našich internetových stránkách – lze poslat i elektronicky(každá osoba pouze 1x).  

Návrhy na nejlepší sportovce za r. 2007 posílejte na adresu předsedy nebo referentek. 

 

5. zavedení podvojného účetnictví v TJ/SK:  

na VH byly TJ předávány odborné publikace „ Účetnictví TJ a SK“. 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. 

Slibovaný peněžní deník, v listinné podobě pro malé TJ, se v současné době dokončuje – s možnou distribucí počítáme 

na přelomu roku 2007/8. TJ, které by měly o tento peněžní deník zájem – dejte vědět na RVV předsedovi, nebo            

pí. Skopkové, abychom věděli, kolik kusů máme nechat vytisknout. 

 

6. omezení vjezdu na parkoviště u sídla okresní organizace: 

v současné době probíhají u domu na Jablonecké ul. rozsáhlé opravy příjezdové komunikace a parkoviště. 

Termín dokončení akce je plánován do 31. 10. 2007. Prosíme o toleranci - ne vždy budete moci zaparkovat.  

 

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

 

8. výzva – projekty – Česko - polské 

Jednou z možností, jak získat prostředky z EÚ, by měly být i prostředky z programu „Přeshraniční spolupráce 

ČR x Polsko“. Detailní informace zatím chybí, neboť se v současné době zpracovávají pravidla a zásady. Zasílám 

současné informace – k rozhodnutí, zda-li by vaše TJ chtěla i touto cestou jít. V praxi to znamená najít na druhé 

straně v Polsku partnera a s ním projekt realizovat (fakticky, nejen razítko na žádost). Pro schůzku na LK dne 

9. 10. 07 bychom potřebovali alespoň nějaké údaje( zájem – ano,ne, předpokládaný rozpočet-mohou být i akce, 

které již děláte, akce investiční, neinvestiční, zda-li partnera v Polsku máte či nikoliv). Další postup je plánován 

tak, že by se seznamy žadatelů z obou stran porovnaly a pomohlo by se najít příslušného partnera pro akci 

ve druhém státě. Tím by mělo dojít ke splnění toho základního předpokladu – po vyhlášení výzvy k předkládání 

projektů se počítá s dobou předkládání v délce 3-4 měsíce a za tu dobu by se nemuselo vše stihnout. Další 

informace zašleme, jakmile je získáme. 

Liberec:  2. 10. 2007                                                                             Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                                        předseda  RVV LB – STO o.s.    
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