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                        Z P R Á V Y  č. 4/2008 
  

1) VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE:    
Ve dnech 17. – 18. října 2008 proběhnou v ČR volby do zastupitelstev krajů – ne jinak tomu bude i v našem 

kraji.  V určeném termínu předali sportovci – pod hlavičkou UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ (USZ),  svoji 

kandidátku do těchto voleb. A nyní už bude záležet jen na nás – sportovcích a příznivcích sportu, zda-li 

překročíme onu magickou hranici 5% a naši zástupci se tak dostanou do zastupitelstva Libereckého kraje, kde 

by konečně měli možnost ovlivnit přidělování peněz na každodenní sport. Velké politické strany ve svých 

programech deklarovaly, že budou podporovat sport – ale jak bylo za obě poslední volební období vidět – 

„skutek utek!“ – a tak si musíme pomoci sami! Naše sportovní zařízení je třeba udržovat, opravovat a 

provozovat,  je třeba podpořit vlastní sportovní proces( trenéři, cvičitelé) – k tomu všemu je potřeba peněz. 

Rozhodující objem peněz můžeme získat právě z kraje, ale je podmínkou, že naši zástupci budou u jejich 

rozdělování! Proto by mělo být povinností každého dospělého sportovce jít k volbám a volit kandidátku  USZ – 

jedině tak se můžeme dočkat lepšího financování sportu v dalším čtyřletém období v našem kraji!  

Za vzor z minulých voleb mohou sloužit: samotné město Liberec(volební úspěšnost 5,72%),  dále pak B. Kostel(6,53), 

Bulovka(6,16), Hejnice(10,22), Hodkovice(17,19!), Chrastava(8,06), Mníšek(9,29), Příšovice(16,36), Raspenava(7,45), 

Rynoltice(8,33), Stráž(5,21) a Zdislava(12%).  Naproti tomu, co udělají sportovci v místech, kde naše kandidátka 

propadla? – Č. Dub(3,33), Frýdlant(2,16), Habartice(1,00), Nové Město(1,18), Oldřichov 2,54, Osečná(4,18), ale 

hlavně v místech, kde sportovci nedostali ani hlas!!! – H. Řasnice, Jindřichovice a Pertoltice! 

V příloze posíláme první materiály k volbám, další budou následovat. V současné době připravujeme propagační 

transparenty( 2 x 0,8 m) a rádi bychom je umístili na sportoviště – zájemci ozvěte se. Rádi bychom je umístili 

určitě na sportovištích ve všech městech našeho okresu. Další materiály budou k dispozici na okresním výboru. 
 

2) zápisy majetku na LV na Katastrálních úřadech: 

TJ/SK, které vlastní nemovitý majetek by si měly, v nejkratší možné době, ověřit správnost a úplnost zápisů jejich 

majetku na Listech vlastnictví(LV) na příslušném Katastrálním úřadě. Okresní výbor dostal informaci, že Český úřad 

zeměměřičský a katastrální(ČÚZK) bude předávat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových(ÚZSVM) 

k řešení ty majetky, u nichž je na LV neúplný zápis údajů o osobě vlastníka(název, sídlo, IČO apod.). Vyhněte se, 

jednoduchou kontrolou, případně provedením oprav, možným komplikacím se státem. 

 

3) investice 2009: 

Navazujeme na prvotní informaci, která k této problematice byla podána na naší VH. TJ/SK, které mají zájem o 

podání žádostí na čerpání investičních prostředků na výstavbu či rekonstrukci svých sportovišť prostřednictvím 

ČSTV pro rok 2009 tak musí učinit nejpozději do 31. srpna 2008( žádost podaná na ČSTV v Praze!). TJ/SK, 

které mají faktický zájem, nechť kontaktují předsedu o poskytnutí podrobnějších informací a nezbytných 

tiskopisů. Z mnoha povinností žadatele vybíráme některé zásadní podmínky pro podání žádosti: - stavba je ve 

vlastnictví TJ, nebo je na ni smlouva na dlouhodobý pronájem( 15 let – tedy minimálně do r. 2024), - dokládaný 

výpis z katastru musí být ze srpna 2008, - limit žádosti a dotaci je 8 mil. Kč, - podpora okresním výborem. 

 

4) různé: 
4.1: smlouvy na čerpání údržby do dnešního dne nepředaly tyto TJ: B. Kostel, Bulovka, Č. Dub, Dětřichov, JK Lbc, AB 

a Jiskra Hejnice, Hodkovice, Chrastava, Kunratice. L. Libverda, Slavia Lbc, Sever Lbc, Slovan TBT, Machnín, N. Ves, 

Pěnčín, Rochlice, Vesec, Višňová, Start Lbc, Jindřichovice, Hlavice, Jachetní odd. Hrádek, SK Raspenava, Kopaná 

Frýdlant, Florbal club Lbc, SK J 50, SK SKI Lbc, VK TU Lbc, Tatran Jablonné.  Předání smlouvy je podmínkou 

čerpání dotací na údržbu v letošním roce( usnesení naší VH). Udělejte co nejdříve nápravu! 

4.2: TJ, které nemají účet, si mohou dotaci na činnost vyzvednout přímo v pokladně okresu(po dohodě s pí. 

Vořechovskou) – jde o tyto TJ/SK: Kr. Les, Jindřichovice, Zdislava, Nová Ruda, Pifsons Lbc, Gaudeamus Lbc. 

4.3: čerpání dotací na údržbu a prostředků z programu „Sportuj s námi“ je možné okamžitě (při splnění podmínek) 

4.4.  S platností od 1. 7. 2008 přestala pro naše okresní sdružení pracovat účetní pí. Skopková – za dlouholetou 

práci jí tímto, mj. RVV velice děkuje. Od tohoto data účetnictví pro nás zpracovává, na základě mandátní 

smlouvy, firma Star Comp Neziskovky s.r.o Liberec, která sídlí cca 200 m od okresu. Tato firma je vám ochotna 

rovněž pomoci při zpracování vašeho účetnictví. Zástupci firmy mají pro nás vyhrazen pravidelně tento čas: 

každé pondělí od 8.00 – 12.00 hod a každou středu od 13.00 hod do 16.00 hod. v kanceláři, kde působila pí. 

Skopková.  Konzultace v jiném čase je třeba si s firmou dohodnout(t: 485 111 016, 482 713 575 – pí. Hradecká,  

sl. Schulzová).  

Liberec:  13. srpna 2008                                                        

                                                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                                              předseda  RVV LB – STO o.s.    
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