Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace, 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. 5/2006
Přiblížil se konec roku a tak nás pomalu čeká ve všech TJ/SK a na RVV určité bilancování. Přichází období, ve kterém
musí každá TJ/SK splnit svoje základní povinnosti vůči regionální organizaci LB-STO, ke kterým se svým vstupem do
řad členů regionální organizace zavázala. Nesplněním těchto povinností se jako okres „okrádáme“ o značné finanční
prostředky( v letošním roce jsme tak „přišli“ o 321 tis. Kč). Navíc se každá taková TJ/SK, při opakovaném nesplnění
základních povinností, vystavuje sankci vyloučení pro neplnění základních povinností člena regionální organizace
(v letošním roce ve vazbě na usnesení VH bylo z těchto důvodů vyloučeno 5 TJ/SK). Je tedy nezbytně nutné, aby
každá TJ v daných, níže uvedených, termínech předložila požadované přehledy. Jsou to minimální požadavky ze
strany RVV, resp. povinnosti ze strany TJ vůči RVV. Nelze připustit žádnou výjimku!
a) ty TJ, které obdržely letos dotaci na údržbu a provoz/ať již řádnou, či mimořádnou/ mají v příloze tiskopis na
vyúčtování tohoto programu - to je povinnost, pokud nechtějí získané prostředky vracet
b) přehled o vaší členské základně je možné získat u předsedy, případně po dohodě lze seznam poslat na TJ/SK
elektronickou poštou na dohodnutou E-mailovou adresu. Každá TJ ve stávajícím seznamu škrtne členy, kteří již nejsou
členy TJ/odchody, úmrtí, přestupy apod./ a nové členy v členění po oddílech předá na samostatném papíře. Vše lze ve
stejném způsobu evidence změn realizovat přes nahrávku na disketu, CD, či posláním E-mailem.
K členské základně a její evidenci připomínám důležitou informaci: dle zákona č.101/2000 Sb o ochraně osobních
dat je TJ povinna zajistit souhlas člena spolku se zpracováním osobních údajů v rámci činnosti TJ/SK. Obsah zákona
lze naplnit tím, že osoba poskytla dobrovolně údaje na přihlášce za člena. TJ má též dle tohoto zákona - § 11 oznamovací povinnost vůči členům TJ o tom, že jsou shromažďovány jejich osobní údaje pro účely činnosti TJ/SK.
Dostačující je informace podaná na valné hromadě TJ v rámci zprávy o činnosti TJ/SK a stvrzena podpisem na
prezenční listině.
c) pokud některá TJ získala nový majetek, případně jej rekonstruovala či modernizovala, je třeba sdělit i změny do
paspartu sportovišť v rámci ČSTV. Jedná se především o údaje:vlastník, rozměry a čísla parcel, katastrální území, cena
nemovitosti, využití apod. Týká se minimálně těch TJ, které zhodnotily svůj majetek ze státního investičního programu!
d) Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát: základní údaje o hospodaření TJ/SK – slouží jako podklad pro stanovení klíčů k dělbě
finančních prostředků pro následující rok po skončení účetního období. Ty TJ/SK, které mají jiné účetní období se spojí
s pí. Skopkovou nebo předsedou a dohodnou individuální postup. Tiskopis a návod k vyplnění – viz. příloha.
Pozn: jednotlivé tiskopisy budou ke stažení na našich internetových stránkách od 15. 12. 2006!
TERMÍNY PŘEDLOŽENÍ VYÚČTOVÁNÍ ÚDRŽBY, STATISTIKY A VÝKAZŮ O HOSPODAŘENÍ za r. 2006:
ad a) Vyúčtování příspěvku ze státního programu –„Údržba a provoz TVZ“ za r. 2006
ad b) Přehled/ aktuální stav/ členské základny k 31. 12. 2006 vč. rodných čísel členů
ad c) Změny v pasportizaci majetku k 31. 12. 2006
ad d) Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2006

Termín: 8. prosince 2006
Termín: 9. února 2007
Termín: 5. ledna 2007
Termín: 15. března 2007

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: čerpání uzavřeno 15. 11. v souladu s usnesením naší VH. K tomuto datu nebylo vyčerpáno
z dotace přidělené na náš okres 186.012,-Kč! Současně bylo RVV doručeno 22 řádných písemných žádostí o
mimořádnou dotaci na údržbu a provoz TVZ z nevyčerpaného zůstatku/v souladu s rozhodnutím naší VH – usnesení
3.2/. RVV zůstatek prostředků rozdělil mezi žadatele s přihlédnutím k výši předložených nákladů. Výši mimořádné
dotace má každý z těchto žadatelů uvedenu na dotazníku, který posíláme k vyhodnocení v příloze. Fakticky dojdou tyto
prostředky TJ/SK na účty do 30. 11. 2006.
- čerpání prostředků z programu MŠMT – „Sportuj s námi“ : přidělené finanční prostředky jsou vyčerpané.

3) školení o účetním programu ABRA pro podvojné účetnictví v TJ/SK:
školení proběhlo 7. listopadu na SPŠSE v Liberci za účasti pouze 10 zájemců. Školení se již nebude opakovat. Na RVV
jsou stále k dispozici účetní programy ABRA pro TJ/SJ – dosud si nevyzvedlo cca 50 TJ/SK
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/.
5) financování v ČSTV dostává povážlivé trhliny. Na poradě okresů 25. 10. 06 v Praze bylo poprvé vedením ČSTV
oznámeno/ ač před tím jsme byli ujišťováni o bezproblémovém financování v letošním roce/ že okresy a svazy letos
nedostanou 25% přislíbených, a celorepublikovou valnou hromadou v Nymburce řádně schválených, finančních
prostředků na činnost. Důvody, na které se vedení ČSTV a SAZKY vymlouvá je otázka započítávání DPH na vstupu a
výstupu/po změně zákona/. My však vidíme problémy ve splácení SAZKA ARÉNY – ač se změnil splátkový kalendář
obligací /“roztažení“ splátek z 10 na 15 let/ k efektu, který by zajistil sdruženým subjektům plné vykrytí dotací na
činnost, to nevede. Navíc celková cena splácené arény se tak vyšplhá na astronomických cca 12 miliard Kč/přesnou
částku nám nikdo neřekne, vše je zakryto za tajemným vyjádřením, že jde o obchodní tajemství, které se nemůže
zveřejňovat/. A to vše se děje za faktického stavu, kdy ČSTV je 67,98% vlastníkem společnosti Sazka!
Náš RVV naše sdružené TJ/SK, i přes tyto pozdě oznámené zásadní problémy, vyfinancoval za r. 2006 v plné výši –
problém však nastane, pokud dlužná částka nebude vyrovnaná, s financováním v r. 2007.
6) anketa vyhlášení „NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPORTOVCŮ OKRESU LIBEREC ZA r. 2006“
tradiční vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec“ proběhne letos v Domě kultury v Liberci ve středu
17. ledna 2007 od 18.00 hodin.
Vyzýváme TJ/SK k předložení návrhů na sportovce, trenéry a funkcionáře, kteří by mohli být vyhodnoceni. Jednotlivé
kategorie jsou tradiční: dospělí a mládež – družstva a jednotlivci, trenér, veterán(od 60 let), handicapovaní
sportovci(družstva i jednotlivci), síň slávy, netradiční sportovní výkon. Návrhy posílejte poštou či E-mailem/adresy
v záhlaví/ co nejdříve – nejpozději však do 3. prosince 2006. Návrhy sportovců vč. hlasovacích lístků budou vycházet
v Libereckém dnu. Pokud z TJ/SK bude zájem o účast na vlastním vyhlášení, kontaktujte předsedu do 5. ledna 2007
s počtem požadovaných vstupenek.
7) upozornění pro TJ/SK na území města Liberec: nejbližší termíny pro podání žádostí na přidělení finančních
prostředků ze sportovního fondu města Liberec:
- do 29. 12. 2006: jednorázové akce pořádané od 1. 3. do 31. 8. 2007
- do 31. 01. 2007: pravidelná sportovní činnost
8) informační venkovní vitríny: ABCD Služby školám s.r.o., 28.října 94/31, 460 07 Liberec 7, tel.: 482 771 679,
www. abcd-liberec.cz, E-mail: liberec@abcd-liberec.cz
9) u předsedy jsou k dispozici k volnému odběru diplomy pro veřejné, náborové a masové akce( v rozumném
množství zdarma)
10) 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“
11) poděkování všem, kteří ve volbách do obecních zastupitelstev podpořili ty kandidáty, jejichž volební
program nezapomněl na sport a sportovce. Úspěchu dosáhla USZ v Liberci/9% hlasů /. Dalších úspěchů dosáhli
v jiných obcích a městech i další kandidáti za sport/př. předseda FK Nová Ves p. Müller je novým starostou
Nové Vsi/.

Liberec 23. listopadu 2006

Ing. Vladimír Boháč
předseda RVV LB – STO Liberec

