Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o.s., regionální výkonný výbor
Jablonecká 18, 46001 Liberec 1

IČO: 467 478 18

Telef. spojení: předseda – 485 114 113, referentky sportů – 485 107 762, fax-485 101 176
E-mail. adresy: předseda – v.bohac@lb-sto.cz, pí. Vořechovská – asskliberec@volny.cz, pí. Quirenzová –
ofsliberec@lb-sto.cz
naše internetové stránky: www.lb-sto.cz

Z P R Á V Y č. 4/2007
1. čerpání dotací:
Dotace na činnost: plnění ze strany ČSTV je velice špatné – k dnešnímu dni okres obdržel pouze 49% plánovaného
objemu roční dotace ( a to ještě nemá doplatek z minulého roku ve výši 14%)! Přesto obdržely naše TJ plnění do 75%
nárokové výše( TJ s malým nárokem 100%). Zbývajících 25% bude TJ rozesláno dle faktického dodání dotací na náš
účet (dle rozhodnutí VH, usnesení č. 2.7) – operativně ve zbytku roku.
Dotace na údržbu: v souladu s usnesením naší 17. VH bylo k datu 15. 11. 2007 čerpání uzavřeno. Přes výzvy v našich
„Zprávách“ a v Libereckém deníku, zůstala část dotace nevyčerpaná – tento zbytek bude rozdělen mezi ty TJ, které v
termínu do 15. 11. 07 podaly žádost o mimořádnou dotaci. Po rozhodnutí výkonného výboru budou prostředky
odeslány těmto TJ na účet s poznámkou „mimořádná dotace na údržbu 2007“
Program „Sportuj s námi“: žádosti na čerpání prostředků byly předloženy a plánovaný objem ve výši 88.600,-Kč
je vyčerpán. Další žádosti v letošním roce již neposílejte.
2. doplnění názvu organizace, změna stanov:
Povinnost doplnění názvu TJ/SK o „o.s“ je dána zákonem č. 342/2006 Sb v termínu do 2. 7. 2009. Protože jde o
změnu stanov, ta se musí registrovat na Ministerstvu vnitra, úsek sdružování, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.
Jako vzor mohou sloužit naše novelizované stanovy – viz: www.lb-sto.cz .
3. s platností od 1. 1. 2007 a účinností do 31. 12. 2009 byla podepsána mezi ČSTV(a ČASPV) a Ochranným svazem
autorů(OSA) smlouva pro práva k hudebním dílům – k veřejnému užití hudebních děl při doprovodu sportovní činnosti
TJ/SK. Smlouva se nevztahuje na obchodní společnosti v tělovýchově a na osoby provozující sportovní činnost na
základě živnostenského oprávnění. U sportů, kde užití hudby je nezbytnou podmínkou jejich provozování
(krasobruslení, mod. gymnastika, aerobic apod.) smlouva platí, pokud nejde o akci s mezinárodní účastí přesahující
hranice střední Evropy. Smlouva neplatí pro provozovatele ubytovacích zařízení a pro pořádání estrád, tanečních zábav
apod.). Text smlouvy najdete v Tělovýchovném pracovníku č. 7/2007.
4. anketa o „Nejúspěšnějšího sportovce okresu Liberec za r. 2007“ :
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 do 10. 12. 2007! Nominace
lze poslat elektronicky – viz. adresy v záhlaví „Zpráv“
5. zavedení podvojného účetnictví v TJ/SK:
v současné době je situace taková, že vláda schválila další odsunutí termínu zavedení povinnosti vést podvojné
účetnictví v TJ/SK(poslední verze od 1. 1. 2008). Nyní se čeká na schválení Senátu Parlamentu ČR a podpis prezidenta.
Tato procedura je očekávaná do začátku prosince – z toho důvodu jsme zastavili práce na zpracování deníku pro
podvojné účetnictví. Informace Vám poskytneme okamžitě po rozhodnutí výše uvedených orgánů. TJ, které bez ohledu
na schválení či neschválení zákona budou od nového roku účtovat podvojně – a dle programu ABRA G2, který jste od
nás obdrželi: verzi programu uloženou v šanonu je třeba aktualizovat (udělat upgrade) verzí č. 5, která je včetně návodu
na instalaci umístěna na www.cstv.cz pod tlačítkem „Software ke stažení IS ČSTV, ABRA“ v pravém sloupci tlačítek.
TERMÍNY PŘEDLOŽENÍ VYÚČTOVÁNÍ ÚDRŽBY, STATISTIKY, VÝKAZŮ O HOSPODAŘENÍ ZA r. 2007
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vyúčtování příspěvku/ů/ z programu „Údržba a provoz TVZ za r. 2007“ – pozn. 1)
změny v pasportizaci majetku k 31. 12. 2007 - pozn. 2)
přehled aktuálního stavu členské základny TJ( vč. rodných čísel členů) – pozn. 3)
Výkaz o majetku k 31. 12. 2007 a Výkaz příjmů a výdajů – pozn. 4)

termín: 10. 12. 2007
termín: 10. 1. 2008
termín: 8. 2. 2008
termín: 14. 3. 2008

Poznámky:
Ad 1) tabulka rozeslaná TJ mající E-mailovou adresu elektronicky, ostatním poštou
Ad 2) sdělí TJ, které ve vlastním zařízení(příp. v zařízení dlouhodobě pronajatém) realizovaly investice v r. 2007
Ad 3) přehled stávající členské základny je možné získat u předsedy – možno zaslat E-mailem – na vyžádání
Ad 4) Zásadní informace - slouží pro výpočet dotace pro r. 2008! Tabulky a návod jsou k dispozici na LB-STO o.s.,
po 20. 12. 2007 budou tabulky s návodem ke stažení na našich www.lb-sto.cz/formuláře pro TJ/SK
Liberec: 20. 11. 2007

Ing. Vladimír Boháč
předseda RVV LB – STO o.s.

