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                        Z P R Á V Y  č. 4/2006 
 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 20. a 21. ŘÍJNA 2006: 

Za pár dní 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. 

Uvědomme si to a podpořme ve volbách všechny naše kandidáty na kandidátkách do obecních a městských 

zastupitelstev!  

Je zásadní chybou domnívat se, že když podporu sportu a tělovýchovy najdeme ve všech volebních programech 

jednotlivých stran a uskupení, že se o jeho budoucnost nemusíme obávat a že je jedno, jak vlastně volby 

dopadnou! Právě volby v minulých obdobích nám jasně ukázaly, že to tak jasné není a že není vůbec 

samozřejmostí sport a tělovýchovu fakticky podporovat! 

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. 

Zároveň Vás žádáme, abyste si tuto informaci nenechali pouze pro sebe, abyste jí předali členům vašich TJ/SK - a pak 

přišli k volbám v maximálním počtu podpořit ty, o kterých víte, že pro sport již něco udělali a kteří chtějí dále sport 

podporovat! 

 

Různé: 
1) pro rok 2006 došlo ke změně čísla pojistky u Kooperativy pojišťovna a.s.: 495 000 830 – 7.  

Pojistné události se hlásí na tiskopisu Kooperativy „oznámení úrazu“. Vyplněné hlášení se posílá na  

adresu: Kooperativa pojišťovna a.s., Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice. 

 

2) 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 35% celkové dotace okresu. Termín dle 

usnesení naší VH: 15. 11. 2006! 
- 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“ – dosud čerpáno pouze 58 % dotace! 

- dotace na činnost pro r. 2006: odeslána do výše 100% nároku 30. 8. 2006 čímž jsme zřejmě jediné okresní sdružení 

v ČR, které má sdružené subjekty vyfinancované do plné výše 

 

3) školení o  účetním programu ABRA pro podvojné účetnictví v TJ/SK:  

i když se posouvá povinné zavedení vedení podvojného účetnictví v TJ/SK až na termín od 1. 1. 2008, některé TJ/SK 

by chtěly na podvojné účetnictví, s našimi programy ABRA,  přejít již od  1. 1. 2007. Také RVV si myslí, že by bylo 

vhodné, i přes tuto změnu termínu, s přechodem na podvojné účetnictví začít a vyvarovat se problémů  při realizaci 

změny „na poslední chvíli“ – rok 2007 by mohl být rokem zkušebním. Na LB-STO máme již dlouho připraveny pro 

TJ/SK, za tímto účelem, účetní programy ABRA – pořád je ale ještě 46 TJ/SK, které si tyto programy nevyzvedlo!  

Školení na počítačích proběhne v úterý 7. listopadu 2006 od 15.30 hod v počítačové učebně Střední průmyslové 

školy strojní a elektrotechnické, Masarykova 3, Liberec – samostatný vchod zleva z boku/při pohledu na čelo 

budovy/. Školit a informace předávat budou tvůrci programu a informatici z ČSTV v Praze. 

Přihlášky na školení/1 osoba za TJ/ nahlaste předsedovi nebo paní Skopkové nejpozději do 31.října 2006! 

Telefony: předseda – 485 114 113,  pí. Skopková – 485 107 762, nebo fax: 485 101 176 nebo E-mailové  

 adresy viz kontakty v záhlaví Zpráv. 

 

4) ve sbírce zákonů, částka 105, zákon č. 342/2006 Sb vyšla změna zákona o sdružování občanů(č. 83/90 Sb)  

 která doplňuje označení občanských sdružení, tedy našich TJ/SK o „občanské sdružení“ nebo zkratku „o.s.“. 

TJ je povinna tuto změnu zrealizovat nejpozději do 2. 7. 2009. Vzhledem k tomu, že tato změna musí být 

realizována jako změna Vašich stanov, doporučuji, abyste se zamysleli hlouběji nad obsahem vašich stanov a 

případné změny realizovali současně s touto změnou. Změna stanov musí být schválená na valné hromadě TJ! 

Změnu stanov musíte nechat registrovat na Ministerstvu vnitra ČR/adresa: MV ČR, úsek sdružování, Náměstí 

Hrdinů 3, 140 21 Praha 4/. 
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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  

 

7)   investiční program na r. 2007:  

Na základě výzvy sdruženým subjektům byly ve stanoveném termínu předány pouze 2 žádosti – obě RVV  

na svém zasedání 27. 9. 2006 schválil a postoupil je k dalšímu vyřízení investičnímu odboru ČSTV v Praze. 

Jedná se o: 

- SK Hodkovice: výstavba víceúčelového hřiště 

- TK Frýdlant: rekonstrukce povrchů tenisových kurtů a jejich osvětlení  

 

        8)     povodně v srpnu 2006: 

na základě výzvy k TJ/SK o předložení podkladů o výši škod – přihlásila se v daném termínu pouze 

jediná TJ – Sokol Víska, poškozený povrch fotbalového hřiště.  Možné částečné krytí nákladů na 

opravu řešíme s ČSTV v Praze a s MŠMT. 

 

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“ 

 

  

 

 

 

 

 Liberec  5.  října  2006                                                                 Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                               předseda  RVV LB – STO Liberec   


