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                        Z P R Á V Y  č. 4/2010 
 

1) Volební valná hromada naší organizace: 
Dne 19. května 2010 proběhla 20. valná hromada naší organizace. VH zhodnotila činnost organizace za období r. 2009 

až do doby konání VH a konstatovala, že organizace pracuje dobře ve prospěch sdružených TJ/SK. V oblasti financí 

bylo uděláno, v současné době, zřejmě maximálně možného. TJ/SK byly vyplaceny veškeré plánované peníze dle 

rozhodnutí 19. VH! Dále VH volila svoje nové orgány na volební období 2010 – 2014. Důvěra byla dána celému 

stávajícímu výkonnému výboru, takže složení je následující: 

Ing. Boháč – předseda, p. Langhamr – místopředseda, členové: pp. Ing. Ulman, Ing. Seifert, Vild a Zahradník. 

Revizní komise: pí. Skopková – předsedkyně, členové: p. Kneys a pí. Vítová 

VH rovněž schválila klíče dělby dotací v jednotlivých okruzích(údržba a činnost), objem rozdělovaných prostředků a 

rozpočet RVV. A tak jediným negativním faktem z VH byla velice malá účast – pouze necelých 55%!    

 

2) výpočet dotací pro jednotlivé TJ/SK: 
Při výpočtu bylo vycházeno ze schválených klíčů dělby prostředků a usnesení a limitních částkách jednotlivých druhů 

dotací (1.000,-Kč minimum – 60.000,-Kč maximum na jednu TJ/SK). 

Vaše TJ/SK má pro r. 2010 následující částky( po provedeném krácení, jehož zásady byly schváleny na 20. VH). 

 

dotace pro r. 2010 činnost( platby pod v.s: 6811010) údržba (platby pod v.s. 691110) 

   

 

3) různé: 
3.1:  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. 

 

3.2:  Liberecký kraj vyhlásil pro období 2/2010 – 1/2011 grant na údržbu a provoz sportovních zařízení. Z podaných  

        žádostí byly vyhrány některé( viz. níže vyjmenované), na které, po schválení radou a zastupitelstvem LK, 

       dostanou TJ částky v rozmezí 10 – 20.tis. Kč(podléhající řádnému vyúčtování). Jde o poměrně značný objem 

       žádostí, které se nám podařilo v komisi prosadit, vezmeme-li v úvahu fakt, že žádostí bylo 115 a rozdělovaný 

       objem pro celý kraj pouhých 800.000,-Kč! 

        Jde o TJ/SK:  LTK Lbc, AC Slovan Lbc, Sport aerobic Lbc, Satel Lbc, Sp. Chrastava, St. Harcov, Slavia Lbc,  

        AFK N. Město, Gymnastika Lbc, SK Ještěd Lbc, Sokol Pěnčín, FC Slovan Lbc – mládež, Sokol Stráž, Sokol 

        Ruprechtice Jiskra Višňová, FK Nová Ves, Variace Lbc.  

         

3.3:  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 počasím jde i květen a červen –  

        v těchto měsících lze i prodloužené víkendy. 

 

3.4:  na podzim proběhnou volby do obecních  městských zastupitelstev – připravme se na ně, volme a změňte to, 

        co se vám nelíbí! Jako příklad můžou sloužit nedávné výsledky parlamentních voleb. 

        Unie pro sport a zdraví pod jejíž hlavičkou jsme v poslední době šli do voleb nabízí opět spolupráci: - v Liberci 

        na aktivní tvorbě kandidátky, v ostatních městech a obcích možnost kandidovat pod USZ, čímž si ulehčíte 

        případné shánění podpisů pro kandidátku nezávislých. Jakékoliv informace vám podá předseda Ing. 

        Veselka(602 411 147), nebo pí. Quirenzová.  

        Neváhejme! Bez účasti našich zástupců v orgánech rozdělujících peníze se na sport bude neustále zapomínat! 
 

3.5: změny úředních hodin na okresním výboru LB-STO o.s. v Jablonecké ulici! 
        V návaznosti na odchod do důchodu a realizovaná úsporná opatření na okresním výboru dochází k některým 

        změnám v úředních hodinách na LB-STO o.s. 

         pí. Vořechovská: bude pro TJ/SK přítomna pravidelně – úterý: 12:00 – 16:00 hodin 

                                                                          -  středa a čtvrtek:  8:00 – 16:00 hodin 

                                      pondělí a pátek neúřaduje!, -  telefonní spojení zůstává v platnosti, rovněž E-mail. adresa 

        pí. Quirenzová: beze změn pro TJ/SK 

 

Liberec:  2. června 2010                                                          

                                                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                                              předseda  RVV LB – STO o.s.    


