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Z P R Á V Y č. 2/2015
(VŠECHNY ZPRÁVY JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz)
1) platba členských příspěvků:
Stále existuje poměrně velká část sdružených TJ/SK, která nesplnila usnesení poslední valné hromady
k zaplacení členských příspěvků za TJ/SK na r. 2015 na účet okresní organizace
( č. ú.: 19-6285670207/0100, variabilní symbol číslo vaší TJ).
Výše příspěvku je dána tabulkou, která je umístěna na našich internetových stránkách. Na základě řady
dotazů sděluji, že uvedená hodnota je poplatkem za celou TJ, nikoliv za jednotlivce!
Dle platného usnesení měly být členské příspěvky za sdružené TJ/SK na r. 2015 uhrazeny do 30. 4. 2015.
v závislosti na velikost vlastní členské základny TJ/SK k 31. 12. 2014.
Žádám tedy ty TJ/SK, které dosud nesplnily svoji základní povinnost, aby tak učinily co nejdříve.
TJ/SK, které nesplní svoji základní povinnost – s nimi bude okresní výbor řešit nejen otázku poskytování
informací a servisu, ale i další setrvání v organizaci.
2) novela stanov spolku:
Připomínám, že dle termínů stanovených Novelou občanského zákoníku (NOZ) musí spolky do 31. 12.
2015 změnit svoje stanovy minimálně tak, že název doplní o údaj „spolek“, nebo „zapsaný spolek“ a nebo
jen zkratku „z.s.“. Dále pak do 31. 12. 2016 musí své stanovy upravit tak, aby odpovídaly NOZ.
Ke všem takovým změnám je třeba svolat valnou hromadu!
Upozorňuji, že do 30. 6. 2016 jsou všechny vklady na změny pro TJ/SK osvobozeny od poplatků.
3) nový „Informační systém ČUS“:
Již v červenci dostaly TJ informaci o spouštění nového informačního systému ČUS(viz. Zprávy č. 1/2015)
Opět i v tomto případě musím konstatovat, že řada TJ nepožádala o přidělení přístupového kódu do
nového IS ČUS. Od TJ požaduji předat tato dvě informace:
- jméno osoby, která bude administrátorem změn a „udržovatelem“ údajů o TJ = správce
- mailový kontakt, prostřednictvím něhož bude komunikováno
4) svolání valné hromady (VH) okresní organizace:
Do konce r. 2015 musíme svolat valnou hromadu s minimálně a následujícím programem:
změna stanov vyplývající z NOZ a ze změny stanov ČUS z.s.
volba orgánů organizace
pozn.: ve stávající stanovách LB-STO je ustanovení, že volbu orgánů lze realizovat pouze tehdy, sejde-li se
na VH nadpoloviční počet členů, zástupců sdružených TJ/SK. Nadpoloviční většina v současné době se
pohybuje kolem cca 75 TJ/SK. Pokud se nadpoloviční většina nesejde, nebude možné řádnou volbu
realizovat a dle článku 6.7 pouze mandát stávajícím voleným orgánům prodloužit o jeden rok. Aby se
neopakovala situace z r. 2014, upozorňuji opět na tuto problematiku včas, abychom se vyhnuli na VH
zbytečným diskusím na dané téma!
Znění stávajících stanov je platné více jak osm let - odsouhlasili je delegáti 17. VH dne 10. 5. 2007.
5) žádosti o dotace na MŠMT pro r. 2016:
Před časem jsem vám poslal informace k podávání žádostí na r. 2016 – v Programu IV/údržba a provoz
TVZ/ a v Programu VIII/organizace sportu v klubech/. Původní šibeniční termíny se změnily a dnes
mohou podat TJ žádost do 13. 10. 2015! Toto datum se nyní týká ale pouze žádostí v P IV!!!
U programu P VIII došlo včera k zásadní změně. Na stránkách MŠMT se objevilo rozhodnutí ministryně
že s okamžitou platností pozastavuje vyhlášený program P VIII s tím, že bude vyhlášen nový do 9. 10.
2015 a že TJ budou přímo žádat MŠMT. Z uvedeného důvodu tedy žádosti v tomto programu
nepodávejte a počkejme na nové rozhodnutí ministryně!
I tak předpokládáme a TJ nabízíme pomoc při zpracování takových žádostí!
6) žádost o dotaci – na Libereckém kraji:
Sport v rámci Libereckého kraje hraje významnou roli o čemž svědčí i obrovský nárůst dotací do
sportovního prostředí z LK. Zatím co v minulosti se rozdělovalo do sportu cca 1,5 mil. Kč/rok v grantech,
dnes je to minimálně 30 mil. Kč a v současné době, s dalšími mimořádnými prostředky ve výši 20 mil. Kč
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je to neuvěřitelných více jak 50 mil. Kč. Z uvedeného je zřejmé, že naše spojení se Starosty pro Liberecký
kraj pro volby do krajského zastupitelstva bylo velice pozitivní a pro sport důležité a správné rozhodnutí.
V současné době vyhlásil Liberecký kraj dotační titul:

4.21 – pravidelná sportovní činnost sportovních organizací
Z údajů k programu vybírám zásadní informace:
- objem rozdělovaných prostředků: 20,000.000,-Kč
- termín pro podání žádostí: 2. – 16. 11. 2015 do 14. hodin
- podávat na platném tiskopise – zkontrolujte!!!
- určeno pro SK/TJ, na pravidelně sportující – náklady z období od 1. 1. 2015 – 30. 6. 2016
- minimálně přidělená částka na žadatele při splnění podmínek výzvy: 50.000,-Kč
- maximální částka: 2,000.000,-Kč
- detailní informace a tiskopisy najdete na stránkách Libereckého kraje – v odboru školství a
tělovýchova – dotace.
7) různé:
-

-

-

7. 10. 2015

naše organizace ve dnech 29. září až 1. října 2015 uspořádala již 18. ročník festivalu
sportovních filmů „SPORTFILM LIBEREC 2015“ – promítacím místem bylo kino Varšava
ve Frýdlantské ulici. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo za účasti kamer České televize.
Vítězné snímky budou reprezentovat festival a Českou republiku na světovém finále v Miláně.
Bližší informace na našich festivalových stránkách.
na základě řady dotazů znova připomínám, že úrazové pojištění členů ČUS už dlouho není u
Kooperativy, ale u:
Pojišťovny VZP a.s. , číslo pojistné smlouvy je: 1310000010.
Při vyplňování kolonky „doplňující podmínky“ uvádějte název ČUS a evidenční číslo TJ/SK,
které máte od nás přidělené.
TJ, které žádaly o dotaci z P III pro r. 2015 nemohu potěšit pozitivní informací: o jejich
žádostech MŠMT dosud nerozhodlo!

Ing. Vladimír Boháč
předseda OVV LB – STO o.s.
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