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                        Z P R Á V Y  č. 5/2009 
 

1) dotace na činnost pro r. 2009: 
 
TJ, které nemají účet si mohou, po dohodě s pokladní pí. Vořechovskou, vyzvednout příslušné( malé) částky 
v hotovosti v pokladně( viz. informace ve Zprávách č. 4/2009). 
Jedná se již jen o čtyři TJ: Judo Sakura Lbc, JK Javorník, SK Bílý Potok, Gaudeamus Lbc. 
 

2) dotace na údržbu pro r. 2009: 
 

Stále přetrvává nečerpání dotací na údržbu, přičemž výkonný výbor má k dispozici prostředky pro čerpání této dotace. 
TJ mohou obratem, při předložení patřičných dokladů a za předpokladu, že odevzdaly na RVV LB-STO o.s. 
podepsanou smlouvu, prostředky čerpat( budou jim, po provedené kontrole dokladů a do stanovené výše pro danou TJ, 
odeslány na účet). 
Připomínám, že je třeba zaslat kopie dokladů, faktury musí znít řádně na danou TJ/SK, při dokladování spotřeby energií 
dále rozpis záloh plynárny či elektrárny a doklady o zaplacení záloh(faktur). Upozorňuji, že pro TJ, které účtují 
v podvojném účetnictví nejsou zaplacené zálohy nákladem a pokud chce TJ tyto náklady uplatnit, musí si sjednat 
s elektrárnou či plynárnou individuální uzavření(vyúčtování) daného období – teprve pak lze tyto náklady pro účely 
čerpání dotace na údržbu použít. Ke všemu je třeba připojit dopis, v němž bude uvedeno že „předávané doklady jsou 
řádně zaúčtovány v účetnictví TJ v r. 2009“(bude-li to pouze jeden doklad, lze toto uvést přímo na něj). 
Přehled TJ, které neodevzdaly smlouvy na čerpání dotace na údržbu pro r. 2009: Bulovka, Dětřichov, Jiskra Hejnice, 
SK Hodkovice n.M., Sokol Kunratice, TJ Nové Město p. S., Sokol Rynoltice, TK Frýdlant, Rapid Pavlovice,  
JK Javorník, SK Bílý Potok. Upozorňuji, že termín čerpání dotace je stanoven do: 15. listopadu 2009! 
 

3) statistické hlášení o stavu a složení členské základny k 31. 12. 2009: 
 
Opět na konci roku musíme aktualizovat členskou základnu všech sdružených TJ a SK. V průběhu prosince do všech TJ 
pošlu v elektronické podobě současný stav členské základny, který je evidován u nás. TJ provede do seznamu opravy: 

- vyškrtne( nějak označí) členy, kteří ukončili členství v TJ( odhlásili se, zemřeli apod) 
- doplní ke každému oddílu(sportu) nové členy v zápisu: jméno – příjmení – rod. číslo – charakteristika 

( více údajů není třeba) 
- číselné kódy charakteristiky: 1- registrovaný sportovec, 2 - neregistrovaný, 3 - trenér, 4 - rozhodčí,  
                                                      5 - funkcionář, 6 – čestný, či přispívající člen 
-      i v případě, že nedošlo ke změně členské základny, musíte toto nahlásit na LB-STO v písemné formě!!! 

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ AKTUALIZOVANÉ ČLENSKÉ ZÁKLADNY:  8. ÚNORA 2010!!! 
  
4) pasportizace sportovišť: 

 
Změny v rozsahu majetku ve vlastnictví TJ/SK musí TJ nahlásit do 15. 1. 2010 na LB-STO o.s. 
Informace v písemné podobě musí obsahovat stručný popis změny a hodnotové( účetní) vyjádření změny.  

 
5) různé: 

 
5.1: stále jsou k dispozici( k čerpání) prostředky na náborové a masové akce( nesoutěžní charakter) z programu 
„Sportuj s námi“ . Žadatelé předloží doklady o nákladech, propagaci a přehled účasti( nebo výsledková listina). 
   
5.2: investice 2010:  V termínu byly předloženy tři žádosti – později jedna vyřazena pro nesplnění všech potřebných 
náležitostí. Akce doporučené RVV investiční komisi ČSTV k zařazení: 
1. Tatran Bílý Kostel: rekonstrukce sociálního zázemí a šaten na fotbalovém hřišti 
2. Jezdecký klub Liberec: oprava jízdárny 
 
5.3: datové schránky: datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb jsou povinné pro právnické osoby zapsané v  
Obchodním rejstříku. Z uvedeného vyplývá, že TJ, SK a svazy, které mají registraci u Ministerstva vnitra( dle zákona  
č. 83/1990 Sb), tuto povinnost nemají! 
 
Liberec:  7.  října 2009          
                                                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                              předseda  RVV LB – STO o.s.    


