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

Kontakty: 

předseda: E-mail: v.bohac@lb-sto.cz, mobil: 603 844 413, pevná: 484 143 007 
pí. Vořechovská: E-mail: ivorechovska@seznam.cz, SKYPE: ivanavor, mobil: 723 392 060 
naše internetové stránky: www.lb-sto.cz,                                                                   festival: www.sportfilm.cz 

                        Z P R Á V Y  č. 3/2014 
 
1) pro r. 2015 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový program na podporu činnosti TJ/SK 
sdružených ve střešních organizacích sportu . Tento program se tedy dotýká TJ/SK sdružených v České unii 
sportu(ČUS). 
MŠMT vyhlásilo program č. III – Činnost sportovních organizací  -  na r. 2015 

Mimo všeobecných podmínek musí žadatel splňovat následující podmínky: 
- TJ/SK, jako předkladatel žádosti musí být členem ČUS 

- TJ/SK vlastní, nebo má v nájmu víceúčelové sportovní zařízení(tedy minimálně pro 2 sporty) 

- TJ/SK sdružené v LB-STO musí žádost podat pouze prostřednictvím naší okresní organizace 

- termín pro podání žádosti na LB-STO: 4. září 2014 do 12.00 h 

 
Podmínky pro podání žádostí jsou následující: 
- TJ/SK má vlastní majetek a nebo majetek pronajatý od obce(výhradně) na dobu určitou – minimálně na dobu 
   od 1. 1. 2015 – 2. 1. 2025 
- vlastnictví musí žadatel doložit aktuálním výpisem listu vlastnictví(i v případě nájmu – že majitelem je obec) 
   - ve výpisu nemůže být nějaká blokace(exekuce, pohledávka státu apod) – pozn: jen omezení ve vztahu 
      k poskytnuté dotaci subjektu z ČUS(dříve ČSTV) není bráno jako překážka bránící poskytnutí dotace 
- doložit kopii aktuálně platných stanov 
- kopie dokladů o volbě orgánů(statutárních zástupců) v souladu se stanovami(zápis z VH, VV) 
- kopie dokladů o přidělení IČ(pokud není ve stanovách), o účtu 
- úplnou kopii platné smlouvy o pronájmu či výpůjčce 
- prohlášení o vedení podvojného účetnictví 
- řádně vyplněnou žádost na předepsaném tiskopise vč. rozpočtu, tabulky MŠMT 
   - nezbytnou podmínkou je, že TJ má část svých příjmů z výběru členských příspěvků( v minimální hodnotě  
     mládež 100,-Kč a dospělí 500,-Kč/rok a ty v žádosti vykáže) 
- ostatní formální požadavky žádosti vč. předepsaných tabulek zájemcům o podání žádosti obratem pošlu 
 
2) zástupcům sportovců ve sportovní komisi se podařilo nejen „vybojovat „ na Libereckém kraji prostředky na 
přímou finanční podporu z rozpočtu LK, ale i připravit pravidla pro podávání žádostí v této oblasti. Tato pravidla 
budou poprvé uplatňována vůči rozpočtu (LK) a žadatelům(TJ/SK) pro r. 2015.  
Na základě usnesení rady LK č. 1053/14/RK z 1. 7. 2014 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o 
poskytnutí dotace z rozpočtu LK v r. 2015. Žádosti lze zaměřit na tyto oblasti: 
1.  vybrané sportovní akce: akce s krajským nebo nad krajským významem 
2.  významné kluby a reprezentace: žádosti kolektivních sportů v klubech hrajících nejvyšší domácí soutěž –  
     podpora pro mládežnická družstva v těchto klubech 
3.  významné sportovní areály: podpora areálů, které jsou bezplatně přístupné veřejnosti(př. lyžařské magistrály) 
4.  mimořádné sportovní akce: podpora akcí s celostátním, nebo mezinárodním významem 
5.  sportovní struktury, servisní centra: netýká se TJ/SK 
Nezapomeňte: 
- termín pro předložení žádostí: 30. 9. 2014, do 14.00 h na LK 
- týká se akcí v r. 2015(tedy čerpání nákladů od 1. 1. – 31. 12. 2015). Jedinou výjimkou jsou sportovní  
  areály (bod c), kde rozhodným obdobím je období od 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016!!! 
- detailní informace získáte na internetových stránkách Libereckého kraje – odbor školství, mládeže a 
  tělovýchovy – dotace sport a tělovýchova – přímá podpora 2015 
- řádně promyslet a podat žádosti týkající se celého roku 2015 – s jinou přímou podporou nelze asi reálně 

  počítat! Kdo zapomene, bude mít pro r. 2015 opravdu smůlu… 
 
Různé:   
 
1.1: vzhledem k tomu, že na 27. září 2014  byla ohlášena celostátní valná hromada(mimořádná) ČUS rozhodl OVV o  
       posunutí naší volební VH na měsíc říjen 2014. Návrhy pro VH předkládejte do 15. září 2004. 
       Současně upozorňuji na existenci směrnice ČUS o placení členských příspěvků i v úrovni okresní organizace –  
       tuto problematiku budeme řešit na této VH.  
  

20. 8. 2014                                                                               Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                            předseda  OVV LB – STO o.s.    


