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                        Z P R Á V Y  č. 2/2010 
 

1) statistické hlášení o stavu a složení členské základny k 31. 12. 2009: 
 

Výraznou většinu TJ/SK bych chtěl pochválit za splnění termínu předání aktuálního stavu členské základny  
k 31. 12. 2009. Bohužel, i přes pět urgencí nepředaly tyto TJ: 007-Frýdlant, 025 – Sokol Kunratice, 037-Sever Liberec,  
104 -TTC Liberec, 116 – LTK Liberec, 149 – Provas Liberec, 173 – Gasservis Liberec, 181 – VTJ Liberec. 
Dvě TJ: Kooperativa a JS Javorník přislíbily dodání v 7. týdnu – po projednání na jejich VH. 
TJ, které nepředaly statistiku v termínu mají možnost tak učinit v nejbližším období tak, abychom změny mohly 
zahrnout do celkových změn za naše okresní sdružení(samozřejmě ale s určitým postihem při rozdělování dotací). 
   

2) výkazy hospodaření( „Výkaz o majetku“ a „Výkaz o příjmech a vydáních“ 
 

Tiskopisy( vč. návodu na vyplnění) jsou již k dispozici na LB-STO a ke stažení na našich internetových stránkách  
www.lb-sto.cz. Termín odevzdání: do 15. BŘEZNA 2010 
Opět lze poslat E-mailovou poštou( oskenované s podpisy a razítkem). 
 

3) anketa „NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI OKRESU LIBEREC ZA r. 2009“: 
 

Tradiční anketa měla vyvrcholení v Kongresovém centru hotelu Babylon. Na předání byla přítomna většina 
vyhlášených sportovců – mimo sportovců Dukly Liberec, kteří se již v té době připravovali na ZOH ve Vancouveru. 
Přejme jim úspěchy a ať se s nimi, jako s olympijskými medailisty, můžeme setkat na vyhlášení „Nejúspěšnějších 
sportovců Libereckého kraje“, které proběhne 29. 3. 2010 v Divadle FXŠ v Liberci od 19:00 hodin. 
Na slavnostním večeru byli přítomni i hejtman LK Bc. Eichler a senátor PČR Ing. Karel Kapoun. 
 

4) různé: 
 

4.1: ve dnech 31. ledna – 5. února 2010 proběhla v Libereckém kraji „Zimní olympiáda dětí a mládeže“. 
       Sportovci LK opět s převahou zvítězili – poděkování patří nejen jim, ale i trenérům a funkcionářům z mateřských  
       klubů, kteří o ně celoročně pečují. 
4.2: informace pro oddíly ČASPV: 
       Obrátily se na mě některé oddíly ČASPV sdružené v našich TJ/SK s dotazem, jak mají reagovat na rozhodnutí  
      ČASPV v Praze(centrála) ve věci povinného odvodu 100,-Kč na člena do Prahy se zdůvodněním, že jedině tak jim  
      bude i nadále zajištěno úrazové pojištění členů při akcích a řešení autorských poplatků „Ochrannému svazu autors- 
      kému“(dále OSA) za používání hudby při jejich cvičeních. 
      Předesílám, že mnou níže uvedený postup je  doporučením na možné řešení, které řeší problémy s úrazovým 
      pojištěním členů při sportovních akcích a problematiku platby poplatků pro OSA, nikoliv případné další individuální 
      vazby oddílu na centrálu ČASPV v Praze. 
      Oddíly ČASPV v rámci TJ/SK sdružených v LB-STO o.s. mají vlastně dvojí členství ke střešním organizacím 
      sportu v ČR – k ČASPV a k ČSTV. Pokud oddíly ČASPV a jejich členové nechtějí platit poplatky na centrálu do 
      Prahy – nemusí. Lze očekávat, že pak budou z řad ČASPV vyloučeni. Tím se ale pro jejich členy nic nezmění,  
      protože jejich členství k TJ/SK a následně k LB-STO o.s. jim dává plná práva členů sdružených v ČSTV. 
      A ČSTV má uzavřenou s Kooperativou úrazovou pojistku a má uzavřenou smlouvu s OSA, takže „hraní muziky“ 
      při jejich cvičení je kryto( a placeno) touto smlouvou s celostátní působností pro sdružené subjekty v ČSTV. 
4.3: v r. 2010 proběhne volební VH – návrhy předkládejte na RVV LB-STO o.s. do 15. 4. 2010. 
4.4: v r. 2011 proběhne v Liberci 10. Zimní evropský olympijský festival mládeže. Pořadatelé hledají pro tuto akci 
        dobrovolníky. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: vanda.sulcova@eyowf2011.cz, bližší informace na 
        www.eyowf2011.cz, telefonní kontakt: 484 840 236. 
4.5: info jen pro TJ/SK na území města Liberec! Město vyhlásilo 2. kolo pro podání žádostí ze „sportovního fondu 
       v r. 2010“ – na úspěšnou reprezentaci města.  TERMÍN pro předložení žádostí:  23. 2. 2010  
       Detaily na internetových stránkách města, nebo dotazem na radnici u pí. Sobotkové(485 243 765). 
        
 
Liberec:  15. února 2010                                            
                                                                                        
                                                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                              předseda  RVV LB – STO o.s.    


