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Z P R Á V Y č. 1/2021
(VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz)

Dovolte mi, abych všem sportovcům, trenérům, funkcionářům a veřejnosti poděkoval za
Vaše nemalé úsilí, které museli vynaložit nejen v tréninkovém procesu či vlastních závodech,
ale i boji proti neznámému a velice nepříjemnému soupeři CORONA wiru.
No nového roku 2021 Vám přeji hodně zdraví a sil k tomu, abychom společným silami nákazu virem
definitivně porazili a mohli se těšit na normální život se sportovním vyžitím.
1. ÚKOLY DLE POKYNU PŘEDSEDY ČUS – AKTUALIZACE ČLENSkÉ ZÁKLADNY:
Tak jako každý rok, by měla každá TJ/klub aktualizovat svojí členskou základnu a tyto změny
realizovat v Informačním systému ČUS. Pro přístup na ISČUS má každá TJ/SK u sebe přístupové heslo
– pokud by došlo ke ztrátě tohoto hesla, zavolejte a já vám dám heslo původní, a nebo vám vygeneruji nové.
Manuál jak postupovat najdete na web-stránkách ČUS.
2. NEZAPLACENÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZA r. 2020:
Usnesení z poslední valné hromady ukládá všem sdruženým TJ/SK, aby do 30. 6. 2020 zaplatily
členské příspěvky za r. 2020. Přestože od tohoto data uplynulo více jak půl roku, po kontrole k
11. 1. 2021 musím konstatovat, že ze 107 TJ/SK k tomuto datu nesplnilo jednu ze základních
podmínek členství v ČUS 41 TJ/SK, což je 38,3%! Prosím o urychlené zjednání nápravy.
Výši příspěvku najdete na titulní straně našich web-stránek.
Pro orientaci uvádím koncové trojčíslí TJ/SK, které dosud členské příspěvky nezaplatily:
003,011,012,013,020,022,027,035,036,047,051,055,057,060,066,072,093,118,138,163,183,186,190,
195,204,206,213,217,219,221,223,227,231,232,233,235,239,243,246,248,250.
3. VYHLÁŠENÍ „Nejúspěšnějších sportovců okresu Liberec“ za r. 2020:
Zvažovali jsme, zda-li letošní anketu dělat či nikoliv – nakonec padlo rozhodnutí anketu vyhlásit
a dále postupovat dle aktuální pandemické situace.
V tento okamžik je jasné, že vyhlášení „in natura“ ale ani ON line v plánovaném termínu
28. 1. 2021 nebude – a rezervace v Babylonu byla zrušena.
Nyní, společně s agenturou, hledáme náhradní termín – představa je, že by to mohl být začátek března.
Za pomoc v přípravě ankety děkuji těm TJ/SK, které nám poslaly návrhy na sportovce do nominace.
4. RŮZNÉ:
4.1: připomínám povinnost uložit do spolkového rejstříku schválenou výroční zprávu spolku
4.2: valné hromady v době mimořádných opatření v nouzovém stavu:
v období opatření schválených vládou z důvodů covi platí, že není možné uskutečnit valné hromady.
Jak postupovat? Lze využít znění nového zákona č. 191/2020 Sb - tzv. lex covid umožňuje, aby se
nevolební valná hromada uskutečnila korespondenčně, byť to vaše stanovy neumožňují.
Hlasování na takové VH je pak per rollam. Tímto způsobem může proběhnout VH a projednat
všechny záležitosti. Důležité je, aby statutární orgán TJ/SK předem stanovil jasné podmínky a způsob
rozhodování (jednací řád) pro takto konanou VH.
V případě, že jde o volební valnou hromadu postup dle uvedeného zákona je jiný: v takové případě se
prodlouží délka mandátu o tři měsíce (počítá se od doby skončení mimořádných opatření
+ 1 měsíc) a nebo je udělena „generální plná moc“ na základě níž může dotyčná osoba řídit a
podepisovat doklady a dokumenty za TJ/SK. Pro jistotu je dobré, aby podpis(-y) na generální plné
moci byly ověřeny (počet je dle vašich stanov o zastupování spolku).
4.3: vzhledem k současné situaci a s ohledem na termín konání poslední VH okresní organizace
(12. 2. 2020) bude letošní valná hromada, v souladu se stanovami (konání VH 1x/rok), provedena
tímto způsobem - v souladu se zákonem č. 191/2020 Sb. Materiály vám budou zaslány mailem.
14. 1. 2021

Ing. Vladimír Boháč
předseda, statutární orgán
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