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                        Z P R Á V Y  č. 3/2008 
  

1) 18. valná hromada:    
15. května proběhla, tradičně v hotelu Liberec v Liberci, naše 18. valná hromada. Účast byla průměrná( ze 147 TJ/SK 

byli přítomni delegáti za 82 TJ/SK – tj. 55,78 %. Valná hromada mimo tradičních dokumentů schválila klíče k rozdělení 

prostředků do TJ/SK jak v oblasti dotace na činnost, tak dotaci na údržbu, která je proti roku 2007 výrazně 

nižší(odůvodnění: MŠMT krátilo ČSTV tyto prostředky o více jak 50% , aby mohlo ušetřené prostředky poslat na MS 

2009 do Liberce)!  Novinkou je schválení dvou závěrů: - a) minimální nárok na dotaci na údržbu je 1.000,-Kč – pod 

tuto hodnotu nebudou peníze posílány(nárok 0)  - b) TJ, kterým vznikne nárok na dotaci na údržbu, musí s LB-STO o.s. 

uzavřít písemnou smlouvu na čerpání těchto prostředků – bez této smlouvy nelze peníze čerpat. 

Od 11. 6. 2008 LB-STO o.s. rozesílá do TJ/SK první část dotace na činnost dle zásad: a) cca 50% nárokové částky tak, 

že zůstatky jsou zokrouhleny na celé tisíce b) u TJ, jejichž nárok je menší než 3.000,-Kč – bude poslána celá částka. 

 

Dle závěrů VH a po provedeném výpočtu dle schválených klíčů vznikl pro r. 2008 vaší TJ tento nárok na prostředky: 

 

TJ:  

 

2) volby do zastupitelstva 

Libereckého kraje: 
Vážení členové TJ/SK! Nemusíme se vzájemně přesvědčovat o tom, že našemu sportu chybí peníze, ač společně 

děláme velice záslužnou věc – sport v různých úrovních – pro všechny. Přesto, že je nás v Libereckém kraji více jak 

100 tisíc a všechny velké politické strany mají ve svých volebních programech podporu sportu, je skutečnost ve vlastní 

podpoře sportu, jak se o tom ostatně celou dobu přesvědčujeme(až na zářné výjimky), velice špatná a triskní. Za příklad 

může sloužit výše grantů, která je rozdělovaná do tělovýchovného prostředí v Libereckém kraji – pro rok 2007 to bylo  

pouhých 900 tis. Kč a v letošním roce 1,5 mil Kč, což je v přepočtu směšných 9,- resp. 15,-Kč/sportovce! Z uvedeného 

je zřejmé, že jiné cesty, než se spolehnout na vlastní síly, není. Vedení ČSTV v Libereckém kraji společně s okresními 

organizacemi ČSTV v jednotlivých okresech LK se proto rozhodlo využít nabídku UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ a 

jít s tímto hnutím do voleb do krajského zastupitelstva Libereckého kraje(KZ LK). Znamená to, že je třeba: 

1) najít vhodné a důvěryhodné kandidáty( pokud ze svého okolí někoho takového znáte a on by měl chuť být na 

kandidátce pro volby do KZ LK – navrhněte ho) 

2) přesvědčit své okolí, hlavně pak sportovce, jejich rodinné příslušníky a příznivce sportu aby šli k volbám 

3) jít k volbám a volit kandidátku UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ ( a  případně dát preferenční hlas) 

Potřebujeme získat více jak 5% hlasů, aby se pak naši zástupci dostali do zastupitelstva LK a mohli tak lépe rozhodovat 

o potřebách našeho, každodenního sportu! Další finanční prostředky bychom pak získali i za jednotlivé poslance po celé 

jejich funkční období.  Je tedy v zájmu nás všech jít k volbám a nebýt apatický – pomůžeme si jenom sami! 

Materiály k volbám budou zasílány do TJ/SK v průběhu prázdnin a před volbami(předpokládaný termín 2. polovina 

října 2008). Kandidáti jsou schopni navštívit (po dohodě) i vaši TJ. 

 

3) různé: 
3.1: dovolená na LB-STO o.s.: 

- předseda: 25. července – 10. srpna 

- pí. Vořechovská: 22. srpna – 7. září 

- pí. Quirenzová: 10. července – 8. srpna  

3.2: filmový festival v letošním roce proběhne v novém termínu – od 22. do 25. září 2008 v Liberci v Krajské vědecké 

knihovně. Program festivalu a náplň jednotlivých promítacích dní bude včas zveřejněna v Libereckém deníku.  

3.3: problematika používání autosedaček při přepravě mladých sportovců na závody a zápasy: dle zákona č. 361/200 Sb 

skončila dnem 1. května 2008 výjimka, dle které bylo možno bez autosedačky přepravovat dítě do 36 kg tělesné 

hmotnosti a dítě, jehož tělesná výška nepřevyšuje 150 cm. Uvedeným datem tato výjimka skončila! Sankce za porušení 

jsou stanoveny takto: 2 body a pokuta v rozmezí 1.500 – 2.000,-Kč. 

 

Výkonný výbor LB-STO o.s. a jeho zaměstnanci přejí všem členům tělovýchovných jednot a sportovních klubů krásnou 

dovolenou plnou hezkých zážitků. 

 

Liberec:  16. června 2008                                                                     

                                                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                                              předseda  RVV LB – STO o.s.    

dotace na údržbu a provoz TVZ(povinnost vyúčtovat)  

dotace na činnost(bez povinnosti vyúčtovat)  
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