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Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s., okresní výkonný výbor 
Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec 5                                          IČO: 467 478 18 

předseda: E-mail: v.bohac@lb-sto.cz, mobil: 603 844 413, pevná: 484 143 007 

naše internetové stránky: www.lb-sto.cz,                                                                   festival: www.sportfilm.cz 

                        Z P R Á V Y  č. 2/2018 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 

 

1. Zápis do spolkového rejstříku u krajského soudu: 
Dosud jsou TJ/SK, které nesplnily povinnost danou zákonem – pokud chcete ve vaši činnosti 
pokračovat, splňte vaše povinnosti vůči zákonu! Nejde jen o formální věc – je řada institucí, 
které spolkům, které nemají řádný zápis ve spolkovém rejstříku (nestačí jen původní 
„překlopení“ z evidence MV) nepošlou peníze – př. MŠMT, Liberecký kraj apod. 
  

2. Úhrada členských příspěvků sdruženými TJ: 
Poslední dva roky řada sdružených TJ/SK neplnila povinnost danou stanovami a usnesením 
našich valných hromad a neuhradila členské příspěvky za daný rok. Tyto TJ/SK porušovaly 
stanovy a tak na základě usnesení valných hromad jim bylo ukončeno členství. Poslední 32. VH 
tak rozhodla o ukončení členství 14 subjektům! 
Současně tato VH rozhodla o placení členských příspěvků na r. 2018 - jejich výše, číslo účtu a 
ostatní informace lze najít na našich www.         
Přestože byl stanoven  konečný termín na 30. 6. 2018 – opět poměrně velký počet TJ/SK dosud 
tuto povinnost nesplnila a členské příspěvky nezaplatila.  Prosím o urychlenou nápravu! 
                                                                                                                                          

3. Sportovní fond Statutárního města Liberec: 
/informace pouze pro TJ/SK na území města Liberec/ 
Město vyhlásilo v rámci sportovního fondu Program 6.2 – jednorázové sportovní akce na území 
města Liberec – 3. kolo. Upozornění:  

- termín pro podání žádosti: 3. 9. 2018 do 14. 9. 2018 do 14.00hod. 
- na rozdíl od minulých let jsou tyto peníze určeny výhradně na akce (nikoliv na náborové 

a propagační akce) 
- podání žádosti: probíhá přes „PORTÁL OBČAN, ÚŘEDNÍK“!   

 
4. Poslední dotační program pro r. 2018 na Libereckém kraji:       

Poslední a zároveň úplně nový program s názvem „PODPORA SPORTOVNÍ 
INFRASTRUKTURY V LK v roce 2018“ schválilo zastupitelstvo LK v měsíci červnu. 
Důležité informace: 

- Příjem žádostí: 20. 8. – 2. 9. 2018 
- Účel: výstavba, modernizace, rekonstrukce sportovních zařízení ležících v LK 
- Cíl: zlepšení občanské vybavenosti v oblasti TVS a zvýšení bezpečnosti provozu 
- Způsobilí žadatelé: města, obce, jejich svazky a spolky za předpokladu prokázání 

schválené spoluúčasti obce 
- V případě nových staveb může žádat pouze obec či město 
- Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019 
- Vyčleněná částka: 5 mil. Kč 
- Příspěvek: minimálně 500 tis. Kč, max. 1 mil. Kč 
- Pro vyúčtování je potřeba, aby v termínu realizace bylo vydáno kolaudační rozhodnutí 
- Detailní informace najdete na: http://dotace.kraj-lbc.cz 

 
 

5. Komunální volby v obcích a městech: 
Proběhnou ve dnech 5. – 6. října 2018. Dnes byl poslední den pro předložení kandidátních listin. 
V Liberci půjdou sportovci do voleb pod tradiční hlavičkou „Unie pro sport a zdraví“.  
Pokud sportovci z okolních obcí a měst projevili zájem pod hlavičkou USZ jít do voleb u nich 
v obci – dostali potřebné podklady. 
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6. úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti trenérů: 
° ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ČUS: pojistka č.  4950050842 (Kooperativa) 

- vztahuje se na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS, vč. 
dopravy na tyto akce 

° POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI TRENÉRŮ: pojistka č. 7721008020 (Kooperativa) 
- platí na celé území Evropy 

 
7. lhůty pro zveřejnění závěrek spolků ve veřejném rejstříku: 

nezapomeňte na povinnost pro spolky – uložit ve spolkovém rejstříku řádně schválenou 
zprávu o hospodaření za minulá období! 
Více viz. Zprávy č. 1/2017 (všechny jsou uloženy na našich www). 
 
 

8. Příprava aktualizace koncepčního materiálu pro podporu sportu v Libereckém kraji: 
V rámci LK byl schválen koncepční materiál na podporu sportu v LK s názvem: „Plán rozvoje 
sportu v LK 2018 – 2019“. Podle přijatých zásad lze tento dokument každý rok doplnit, opravit. 
Obracím se tedy na Vás, jako předseda Výboru pro sport na Libereckém kraji, abyste mi poslali 
k tomuto materiálu připomínky, náměty, doplnění, zkušenosti.  
Přes péči,  kterou jsme tomuto materiálu při schvalování věnovali, se objevila různá kritika. 
Prosím o zaslání námětů a připomínek do 15. 9. 2018 – na mailovou adresu v.bohac@lb-sto.cz 
 

9.  Další kolo informací MŠMT k Programu „Můj klub“:  
Dle posledních informací by mělo MŠMT ve čtvrtek 2. 8. 2018 uveřejnit na svých stránkách 
pátou část rozdělení programu „Můj klub“. Zřejmě poslední – 6. část by pak měla být 
zveřejněná do cca 3 týdnů, tzn. před koncem srpna 2018. 
 

10. SPORTFILM – přehlídka filmů se sportovní tematikou: 
Naše organizace letos pořádá již 21. ročník této filmové přehlídky. Termín konání a tím i 
promítání: 3. – 6. října 2018, kino Varšava, Liberec.  
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na liberecké radnici 4. 10. 2018 od 16.00 hodin. 
Vítězné snímky budou reprezentovat Českou republiku na světovém finále v italském Miláně. 
 

11. Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za r. 2018: 
Se bude konat v měsíci leden 2019 – o místu není rozhodnuto. V letošním vyhodnocení bychom 
rádi dali prostor i úspěšným sportovcům z nižších soutěží. Pokud máte nějaké nápady – pošlete 
je! 
 
  
 

31. 7. 2018                                                                                  Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                            předseda  OVV LB – STO z.s.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


