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Z P R Á V Y č. 3/2009
1) 19. valná hromada LB-STO o.s. a nová VH:
Dne 20. 5. 2009 se konala v hotelu Liberec valná hromada naší organizace. Bohužel po přečtení zprávy mandátové
komise bylo konstatováno, že VH je neusnášeníschopná. V souladu se stanovami byla svolána nová VH, která
s přítomnými delegáty projednala potřebné záležitosti – hlavně schválila objem dotací do TJ/SK a rozpočet RVV pro
r. 2009 a klíče pro dělbu prostředků. Na závěr bylo přijato jednomyslně usnesení, které Vám se Zprávami zasíláme
v příloze. Rovněž tak zasíláme přehled o krácení dotací z titulu pozdního odevzdání jednotlivých hlášení: - o změnách
členské základny, - výkazy hospodaření TJ za r. 2008.
2) dotace na r. 2009:
Dotace pro r. 2009 jsou nižší proti plánu r. 2008. VH schválila pro r. 2009 dělbu prostředků na činnost v úrovni
skutečnosti r. 2008. Na údržbu a provoz TVZ máme dotaci ve výši 862.000,-Kč a vzhledem k tomu, že jde o státní
prostředky, musí být dotace vyčerpaná dle platných pravidel(vydaných MŠMT) nejpozději do konce letošního roku.
Schváleno bylo i uzavření příslušné smlouvy mezi LB-STO o.s. a danou TJ(SK – bez ní nelze prostředky čerpat).
Na základě schválených pravidel a klíčů pro dělbu prostředků byl proveden výpočet objemů dotací pro letošní rok
pro každou sdruženou TJ. Bohužel pro některé jednoty, které nepředaly podklady včas či vůbec – připravily se o
finanční prostředky na letošní rok a u některých jde o poměrně „slušné“ částky. Snad jim tato skutečnost bude
dostatečnou výstrahou pro letošní rok s tím že nebudou stejnou chybu opakovat znova.
Dle provedeného výpočtu vznikl vaší TJ/SK nárok na čerpání prostředků v r. 2009:
Název dotace
Plán schválený a vypočtený dle VH

Dotace na činnost

Dotace na údržbu
,-Kč

,-Kč

V této souvislosti ještě jedno připomenutí, byť bylo již prezentováno ve Zprávách č.2/2009(bod 2) a na VH:
Dotace, která byla zaslána v květnu 2009 na TJ/SK byla první splátkou r. 2009. Otázka řešení doplatku za r. 2008 se
v nejvyšší úrovni v ČSTV v současné době neřeší, neboť není jasné, jaké prostředky v letošním roce Sazka
vyprodukuje.
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 o
jedno z úsporných opatření v rámci ČSTV.
3.2: variabilní symboly u plateb dotací odesílaných z LB-STO o.s. na sdružené TJ/SK pro r. 2009:
- činnost vlastní: 681109,
- program „Sportuj s námi“: 6919109,
- údržba: 691109
3.3: 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: 15. – 22. 8. a 22. – 29. 8. 2009. Denní cena pronájmu chaty pro 4 osoby( z našich TJ/SK) je
550,-Kč(celkem za den) + úhrada elektriky + rekreační poplatek městu. Zájemci o rekreaci, hlaste se u předsedy.
V případě hezkého počasí lze chatu využít i v mimoprázdninových, kratších termínech.
3.4: investice 2010: Výzva ČSTV pro předkládání návrhů byla prezentována i na VH. Termín pro předložení žádosti je
31. 8. 2009 na ČSTV do Prahy. Zpracování žádosti přeci jen nějaký čas trvá a je potřeba k ní zajistit i řadu dokladů –
nenechávejte věc tedy až na úplný konec, protože pak by vaše žádost nemusela být pro nesplnění formálních záležitostí
přijata. TJ, které mají v úmyslu realizovat investiční akci v r. 2010 nechť tedy velice brzo kontaktují předsedu, aby jim
poskytl potřebné další(detailní) informace.
Rovněž upozorňujeme na fakt, že žádosti za okres Liberec musí projednat výkonný výbor a stanovit jejich
pořadí jako nezbytné doporučení pro rozhodování investiční komise ČSTV v Praze. Z toho důvodu stanovuje
výkonný výbor termín pro podání žádostí na okres do 17. srpna 2009 vč.. Žádost na okresní VV nemusí
obsahovat všechny podklady pro žádost – stačí jednoduchá žádost s popisem akce a jednoduchým finančním
rozpočtem. Po tomto datu žádosti projedná VV a stanoví pořadí za okres – na žádosti po tomto termínu nebude
brán zřetel! Pro úplnost informace je třeba také říci, že TJ/SK mohou žádat přímo na MŠMT – v takových případech
ČSTV neposkytuje příslušný servis.
Liberec: 28. května 2009
Ing. Vladimír Boháč
předseda RVV LB – STO o.s.

