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

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. 4/2014 
                         (VŠECHNY ZPRÁVY JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 
1) konání 25. a 26. valné hromady naší organizace: 
Na základě rozhodnutí okresního výkonného výboru, v souladu s našimi stanovami, dle pozvánek a oznámení 
v Libereckém deníku byla na 30. 10. 2014 svolána 25. valná hromada organizace do hotelu Liberec. 
Účast byla tragická – nejhorší v dosavadní historii – přišlo na začátku pouze 22% delegátů ze 151 pozvaného 
(později se účast zvýšila na  23,2%). Z uvedeného důvodu byla svolána „náhradní“ 26. VH, která projednala: 
- zprávu o činnosti organizace při níž byl předán delegátům i přehled o hospodaření za r. 2013 
- revizní zprávu z kontroly vedení dokladů a účetnictví za r. 2013 
- zprávu o úkolech organizace, při níž byl delegátům předán přehled hospodaření za období 1 – 9/2014 
Mezi významné závěry valné hromady patří: 
- prodloužení mandátu stávajícím orgánům do 30. 10. 2015 
- valná hromada v duchu stanov LB-STO, čl. 5.1.1., písm. „g“ schválila od r. 2015 placení členských 
   příspěvků za TJ/SK na účet okresní organizace( č. ú.: 196285670207/0100) dle velikosti  – varianta č.1. 
   Za r. 2014 tedy příspěvky hrazené nebudou, na r. 2015 musí být uhrazeny do 30. 4. 2015 dle členské  
   základny k 31. 12. 2014. 
Dále valná hromada jednoznačně ukládá výkonnému výboru, aby trestal vyloučením ty organizace, které 
s okresním výborem nekomunikují, nepředávají aktualizovaný stav členské základny, nepředávají výkazy 
hospodaření a jejich zástupci se neúčastní valných hromad. V tomto duchu bylo přijato i usnesení VH.  
Na VH padly mj. 2 dotazy: 
a) pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS: č. pojistky 7720720473 u Kooperativy – platí do 2. 1. 2015 
b) kdy bude aktualizace software pro zpracování členské základny: 1. 3. 2015 by mělo být spuštěno testování,  
    k 31. 3. 15 by mělo být ukončeno a aktualizace dat by měla proběhnout do 30. 6. 2015(to jsou dnešní plány)  
 
STATISTICKÁ HLÁŠENÍ ZA r. 2014: 
Název hlášení - úkol Termín předání Doplňující informace 
pasportizace 6. února 2015 Minimálně ty TJ, které dostaly investiční dotaci z MŠMT 
členská základna 31. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2014(poslední přehledy za r. 2013 zašleme mailem) 
Výkazy hospodaření 31. 3. 2015 Tiskopisy budou ke stažení na našich www.lb-sto.cz 
 
Různé:   
1.1: Česká unie sportu za podpory Českých drah, ČT, iSport, Deníků, ČRo a Čeps a.s. vyhlásila pro r. 2015 druhý  
       ročník obnoveného seriálu sportovních akcí pro širokou veřejnost známou pod názvem „SPORTUJ S NÁMI“. 
       Zájemci mohou podat přihlášky pouze elektronickou formou přes přihlašovací formulář, který je k dispozici na  
       www.cuscz.cz, kde v horní liště kliknete na „sportuj s námi“ a po otevření informací najdete „přihlášku na r. 2015“ 
       kterou dle návodu jednoduše vyplníte a odešlete. Po odeslání se vám na vaši mailovou adresu, ze které jste  
       přihlášku posílali, vygeneruje celý text přihlášky. Vybrané projekty pak dostanou na akci finanční podporu, která,  
       po zkušenostech z letošního roku, se jeví výrazně vyšší než na jakou jsme byli zvyklí v minulosti.  
       Jedinou vaší povinností v tomto případě je to, že vygenerovanou přihlášku přepošlete na moji mailovou adresu,  
       neboť okresní organizace jsou administrátorem přihlášek v daném okrese. Termín: 15. 11. 2014 
1.2: sportovní komise na Libereckém kraji připravovala podklady pro výzvy na programy  - údržba, - činnost, 
       - handicapovaní, - akce, - školní sport pro r. 2015. Po schválení v orgánech kraje budou podávány žádosti na  
       tuto „grantovou“ oblast. Počítáme, že by se tak mohlo stát nejpozději v lednu 2015. O termínech pro podávání  
       jednotlivých žádostí vás budeme informovat. 
1.3. upozornění pro TJ, které mají sportoviště  apod. „ ve výpůjčce od státu“!!! 
       K 1. 1. 2015 končí zákon o výpůjčce č. 1/2007, tzn., že se budou muset řešit „propůjčená“ sportoviště od státu. 
       Stát v současné době nabízí přechod na normální nájemní vztah za ceny v ČR obvyklé, což by, pro řadu TJ, mohlo  
       být až likvidační. Doporučujeme problém řešit: požádat stát o: 
       - další výpůjčku(ale ne dle zákona, ale smluvní), - nebo pronájem za ceny „v místě obvyklém“ 
       - lze žádat i o bezplatné využívání 
       Při argumentaci použijte odvolávku na zákon č. 219/2000Sb o majetku ČR, kde se v § 27 mluví o tom, že stát může 
       pronajmout majetek dočasně pro něj nepotřebný, osobám, které nejsou zřízeny za účelem podnikání a že bude  
       použit pro sportovní a tělovýchovné účely. 
       V současné době zasílá předseda ČUS JUDr. Jansta v tomto duchu dopis na „Úřad pro zastupování státu ve věcech  
       majetkových“, který danou problematiku řeší.       
7. 11. 2014                                                                               Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                            předseda  OVV LB – STO o.s.    


