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Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o.s., regionální výkonný výbor 
Jablonecká 18/88, 46001 Liberec 1                                                 IČO: 467 478 18 

Kontakty: 

předseda: E-mail: v.bohac@lb-sto.cz, mobil: 603844413, pevná: 484 143 007 
pí. Vořechovská: E-mail: asskliberec@volny.cz, SKYPE: ivanavor, mobil: 723 392 060, pevná: 484 148 070 
pí. Quirenzová: E-mail: ofsliberec@lb-sto.cz, mobil: 607 527 043, pevná: 484 148 070                                                 
naše internetové stránky: www.lb-sto.cz 

                        Z P R Á V Y  č. 2/2011 
 
1) VALNÉ HROMADY LB-STO o.s.: 

Dle plánu práce a stanov byla na 18. 5. 2011 svolána řádná 21. VH naší organizace. Bohužel, ze 147 
pozvaných delegátů přišlo pouze 62 zástupců TJ/SK(42%) a tak byla VH neusnášení schopná. V souladu se 
stanovami byla svolána nová – 22. VH, kde 100% účasti tvořilo oněch 62 delegátů. 
VH projednala veškeré materiály vč. klíčů pro rozdělení dotací v r. 2011: 
- na údržbu a provoz TVZ, - pro dotaci na činnost(pokud se v letošním roce podaří získat nějaké prostředky)  
Nově byly schváleny limity ze základního přídělu na TJ: minimálně 1.000,-Kč, maximálně do 50.000,-Kč. 
VH rovněž schválila prozatímní rozpočet RVV ve výši 90% rozpočtu na r. 2010.  
Pro r. 2011 je již známa i výše prostředků z programu „Sportuj s námi“ – 92.500,-Kč a lze jí čerpat.  
 

2) dotace na údržbu a provoz  
Také výše této dotace je pro letošní rok známá – 988.800,-Kč(téměř o 10% více než základní výše v r. 2010). 
Pro čerpání této státní dotace platí přísná pravidla pro čerpání tak, jak je vydalo MŠMT. Podmínkou čerpání 
dotace je sepsání smlouvy mezi LB-STO a danou TJ. Pouze na základě podepsané smlouvy a řádného 
dokladování vynaložených nákladů na údržbu a provoz TVZ proúčtovaných v TJ v r. 2011(do 15. 11. – naše 
usnesení) lze prostředky čerpat. 
V následujících dnech bude každé TJ, které nárok na dotaci vznikl, poslána smlouva k podpisu – po jejím 
potvrzení ji vraťte na LB-STO. Po oznámení doručení těchto finančních prostředků na okres budou moci 
TJ/SK prostředky čerpat.  
  

3) různé: 
3.1: pojištění odpovědnosti trenérů: s účinností od 3. 1. 2011 byla mezi ČSTV a Kooperativou a.s. 
podepsána smlouva o odpovědnosti trenérů při výkonu jejich činnosti. Smlouva má číslo: 7720545599 
 
3.2: úrazová pojistka a smlouvy s OSA a Intergramem: uvedená pojistka a smlouvy na r. 2011 byly 
podepsány a zaplaceny – tedy jsou platné 
 
3.3: investiční program 2012: také pro příští rok je v rámci ČSTV počítáno s realizací investičního 
programu pro r. 2012. Ze základních podmínek vyzdvihuji následující: 
- stavba musí být ve vlastnictví a nebo pronajatá (na základě smlouvy) min. na 10 let od podání žádosti 
- v případě pronájmu musí vlastník se stavbou souhlasit 
- výše žádosti o příspěvek: - v obcích do 3 tis. obyvatel:  do 3 mil. Kč 
                                           - v obcích nad 3 tis. obyvatel: do 5 mil. Kč 
- doporučuje se získat souhlas se stavbou od daného sportovního svazu 
- termíny pro předložení: -  na LB-STO o.s.:   do 20. srpna 2011  
                                         -  na ČSTV v Praze: do 31. srpna 2011 
Zájemci o podrobné informace nechť kontaktují předsedu – materiál jim bude zaslán E-mailem. 
Výkonný výbor LB-STO o.s. schvaluje pořadí za okres – za okres mohou být uplatněny max. 2 žádosti, 
pokud po dohodě s Krajským sdružením ČSTV LK nebude rozhodnuto jinak(v případě plného nevyčerpání 
žádostí v některém z okresů Libereckého kraje). 
 
3.4: rekreace na Kristýně: k dnešnímu dni jsou ještě volné týdenní termíny: 25. 6. – 2.7., 30.7. – 6.8., 
13.8. – 3.9. 2011. Cena pro členy sdružených TJ/SK: 550,-Kč/den celá chata, cizí: 680,-Kč/den. 
V případě zájmu kontaktujte předsedu. 
 
Liberec:  6. 6. 2011                                                Ing. Vladimír Boháč, předseda  RVV LB – STO o.s.    


