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Z P R Á V Y č. 5/2008
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.
Sportovci v našem kraji budou kandidovat pod hlavičkou UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ (USZ) – s přiděleným
volebním číslem 57. 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! Máme představy, že by ročně do našeho každodenního
sportu mohlo přijít i několik desítek milionů Kč( proti dnešnímu 1,5 mil. Kč pro všechny), což by masovému sportu
velice pomohlo. Dnes už na mnoha místech není na zaplacení nájmů, elektriky, vody a topení! Máme jedinečnou šanci
„peníze, které leží na Libereckém kraji“ tímto volebním aktem zvednout! Neuděláme-li to, jsme hloupí a sami proti
sobě!!! Zburcujte svoje členy v TJ/SK a okolí a pojďme volit kandidátku USZ! Za sebe bych vás chtěl požádat ještě o
preferenční hlas( zakroužkováním), čímž při zastoupení v krajském zastupitelstvu LK bychom ještě lépe mohli
prosazovat zájmy našich TJ/SK.
V příloze posíláme materiály k volbám – použijte je do skříněk a k osobní agitaci. Další materiály jsou okamžitě
k dispozici na okresním výboru.
2) různé:
2.1: smlouvy na čerpání údržby do dnešního dne nepředaly tyto TJ: B. Kostel, Bulovka, Dětřichov, AB a Jiskra
Hejnice, L. Libverda, Sever Lbc, Slovan TBT, Machnín, N. Ves, Vesec, Jindřichovice, SK Raspenava, Kopaná
Frýdlant, SKI J50 a SK SKI Lbc. Předání smlouvy je podmínkou čerpání dotací na údržbu v letošním roce
(usnesení naší VH). Udělejte co nejdříve nápravu a v záhlaví vyplněnou smlouvu předejte na RVV LB-STO !!!
2.2: 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, Zdislava, Nová Ruda, Pifsons Lbc, Gaudeamus Lbc.
2.3: čerpání dotací na údržbu a prostředků z programu „Sportuj s námi“ je možné okamžitě (při splnění
podmínek). Dotaci na údržbu je nutné čerpat nejpozději do 15. 11. 2008(usnesení naší VH)!!! K dnešnímu dni
nečerpaly TJ/SK ještě částku téměř 0,5 mil. Kč!!! Po termínu 15. 11. Vám nárok na dotaci propadne!!!
2.4. 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).
2.5: Obrátila se na nás s prosbou o pomoc při zajištění dobrovolníků pro MS 2009 nová vedoucí úseku
dobrovolníků – pí. Jana Vollmer. Kdo by měl zájem v týmu dobrovolníků největší sportovní akce v ČR
spolupracovat, obraťte se na uvedenou dámu – kontakty: e-mail: vollmer liberec2009.com, t: 485 103 075.
2.5: na konci letošního roku a na začátku nového roku musí každá TJ/SK splnit svoje základní povinnosti a předat na
RVV LB-STO hlášení. S předstihem Vám sděluji termíny, abyste se mohli v TJ na tato skutečnosti připravit:
název hlášení - úkolu
malé hlášení – přehled údržby
pasport
členská základna
výkaz o hospodaření TJ

termín
10. 12. 08
10. 01. 09
08. 02. 09
14. 03. 09

doplňující informace
tiskopis pošleme
minimálně TJ, které letos stavěly z dotací MŠMT
lze poslat přehledy e-mailem, nebo vyzvednout u předsedy
tiskopisy budou na našich www.lb-sto.cz ( též u předsedy)
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