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                        Z P R Á V Y  č. 3/2010 
 

1) Volební valná hromada naší organizace: 
 

Dle plánu práce a v návaznosti na stanovy se uskuteční 19. května 2010(středa) od 16:00 hod v hotelu Liberec( na 
Šaldově náměstí) 20. valná hromada naší organizace. 
Současně se Zprávami V8m posíláme první část materiálů pro VH: - pozvánku, - jednací řád, - volební řád, klíče pro 
dělbu prostředků. Do konce dubna Vám pak bude zaslána druhá část dokumentů pro VH. Cílem je nejen seznámení se 
s obsahem projednávaných materiálů, ale i urychlení jednání VH: 
Nezapomeňte si ve vaší TJ zvolit delegáta na VH a vyplnit „mandát“pro delegáta, který je součástí programu VH. 
Prezence bude probíhat od 15:30 hod, pro delegáty je připraveno malé občerstvení. Předpoklad trvání VH: 2 hodiny. 
 

2) různé: 
 
2.1: potřebujete pracovní výpomoc – jednejte s Úřadem práce o zaměstnání pracovníků na „Veřejně prospěšné práce“ 
       (VPP) = časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě  
        nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP. 

- kdo může podat žádost: zaměstnavatel, který vytváří VPP – tedy TJ/SK 
- žádost obsahuje: uvedení počtu míst, jejich druh a zaměření 
- komu: místně příslušnému Úřadu práce 
- příspěvek ÚP: může být až do výše skutečných mzdových nákladů, vč. sociálního a zdravotního pojištění 
- doporučení: záměr nejdříve projednejte s místně příslušným ÚP 

2.2: smlouva s OSA: ochrana vaší TJ/SK při veřejných produkcích při sportovních akcích – ČSTV podepsalo s OSA 
       dodatek ke smlouvě, čímž jste krytí při „veřejných produkcích“ za což je považováno každé pouštění hudby při 
       sportovních akcích a cvičeních. 

- nevztahuje se na: - koncerty, taneční zábavy a ubytovací služby poskytované podnikatelsky! 
                                      - na cvičitele podnikající ve sportu na základě živnostenského listu 
                                      - mezinárodní a mezistátní zápasy a zápasy nejvyšších domácích soutěží 

        - plné znění smlouvy najdete na: www.cst.cz 
2.3: smlouva s Intergramem: ČSTV podepsalo za svoje sdružené subjekty smlouvu s Intergramem do 31. 12. 2010. 
       Smlouva se týká užití veřejných záznamů výkonů umělců a zvukové a zvukově-obrazové záznamy(videoklipy)  
       a jejich sdělování veřejnosti( = veřejná produkce). 
2.4: datové schránky: na základě dotazů znova sdělujeme, že pro TJ/SK nevzniká ze zákona povinnost mít tyto 
        zřízené 
2.5:  úrazová pojistka: i pro r. 2010 platí uzavřená úrazová pojistka pro členy TJ/SK sdružených v ČSTV. 
        Číslo pojistky: 495000830-7 uzavřené u Kooperativy a.s. 
2.6: 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 
2.7: Liberecký kraj vyhlásil pro období 2/2010 – 1/2011 grant na údržbu a provoz sportovních zařízení. Označení  
       internetové stránky vč. návodu na vyplnění žádosti jsem vám již zaslal. Nezapomeňte na termín: 30. 4. 2010! 
2.8. výkonný výbor provozuje v letních měsících na Kristýně v Hrádku n.N. chatu, která má v tento okamžik ještě několik 
       volných termínů na prázdninové – týdenní pobyty. Zájemci kontaktujte předsedu. 
       Cena. 550,-Kč/den za celou chatu(+ platba spotřebované elektriky), - počet osob: 4 (+ 1 přistýlka). 
       - volné termíny. 26. 6. – 3.7., 14.8. – 21.8., 28.8. – 11.9. 2010. V případě příznivého počasí jde i květen a červen - 
          - v těchto měsících lze i prodloužené víkendy. 
2.9: znovu připomínáme TJ/SK? Které provozují sportoviště, aby pro ně zpracovaly „PROVOZNÍ ŘÁD“ a tím se  
        do budoucnosti vyvarovaly možným sankcím – př. při úrazech cizích návštěvníků v době nekonání  
        organizovaných akcí apod. 
2.10: provozní doba účetní služby na LB-STO o.s.: každou středu v čase 8:00 – 12:00  14:00 – 16:00 hodin. 
         Potřebné konzultace dohodněte telefonicky na číslech okresu, případně na tel. číslech 485 111 016 nebo 
         482 713 575( pí. Hradecká, sl. Schulzeová)        
 
 
Liberec:  23. dubna 2010                                                          
                                                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                              předseda  RVV LB – STO o.s.    


