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Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o.s., okresní výkonný výbor 
Jablonecká 18/88, 46001 Liberec 5                                            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. 5/2014 
                         (VŠECHNY ZPRÁVY JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 
1) anketa vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za r. 2014:  
V současné době byly odstartovány přípravy na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců libereckého okresu za        
r. 2014. Slavnostní vyhlášení proběhne v kongresovém centru hotelu Babylon v Liberci dne 10. února 2015. 
Dříve než se k vlastnímu vyhlášení dostaneme, je potřeba sportovce a sportovní kolektivy nominovat a vybrat. 
Obracím se na vás všechny s žádostí o zaslání návrhů na vyhodnocení sportovců a kolektivů v následujících 
kategoriích včetně stručného popisu dosaženého výsledku, výkonu v r. 2014! 
V anketě soutěží ale pouze sportovci, kteří mají klubovou příslušnost k družstvu, TJ či SK na území okresu 
Liberec(rozhodující není místo bydliště!). Omezení u věkové kategorie mládež je rok narození 1995 a mladší. 
Sportovci a kolektivy budou vyhlašovány v těchto kategoriích: 
- dospělí: - jednotlivci – vyhodnocení 10 nejlepších, - kolektivy - 5 
- mládež: - jednotlivci – 10, kolektivy – 5 
- trenéři: -  3 (bez ohledu jde-li o trenéra profesionála či amatéra) 
- handicapovaní sportovci: kolektiv – 1, jednotlivec – 1 
- mimořádný sportovní výkon: - 1 
- veteráni nad 60 let: - 1 
- uvedení do síně slávy: - 1(zasloužilý trenér, sportovec, funkcionář – minimálně 70 let) 
- cena Fair play: - 1 
Návrhy se stručným popisem dosaženého výkonu, případně zdůvodnění (pro poslední dvě kategorie) adresujte 
k mým rukám, případně zašlete mailem nejpozději do 15. 12. 2014. Po tomto datu bude zpracována základní 
nominace, která se bude objevovat v Libereckém deníku.  
Nezapomeňte na své sportovce, trenéry, funkcionáře – je pak nepříjemné někomu nenominovanému vysvětlit, že 
ho jeho vlastní klub nenavrhl! 
 
2) Dotační fond(granty) vyhlášené Libereckým krajem na r. 2015:  
Sportovní komise na LK připravila podklady pro radu LK k vypsání výzev v oblasti dotační politiky kraje na     
r. 2015. Rada materiál odsouhlasila a zastupitelstvo Libereckého kraje tento materiál definitivně schválilo na 
svém zasedání 25. 11. 2014. 
Pro r. 2015 jsou tedy vyhlášeny výzvy pro předkládání projektů v následujících oblastech - v objemu 15 mil. Kč. 
3.4: údržba, provoz a nájem sportovních zařízení – objem: 5,5 mil. Kč  
3.5: pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací – objem: 5,2 mil. Kč 
3.6: sport handicapovaných – objem: 0,4 mil. Kč 
3.8: sportovní akce – objem: 3,3 mil. Kč 
3.9: školní sport a tělovýchova – objem: 0,4 mil. Kč       rezerva pro:  0,2 mil. Kč 
TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ JE: 9. ledna 2015 
Nezapomeňte žádosti podat v termínu a pečlivě vyplněné – bohužel v dosavadní praxi platilo, že se cca 20% 
projektů vyřazovalo pro formální chyby! 
Upozorňuji, že pokud nevznikne nějaká mimořádná situace(tím je míněno navýšení zdrojů na LK), jsou tyto 
výzvy jedinými, které pro r. 2015 v oblasti dotační politiky budou vypsány! 
 
3)  různé:  
3.1: 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 – výše dle 
      členské základny k 31. 12. 2014. Platbu realizujte pod variabilním číslem vaší TJ – př. 3505002. 
      pozn.: rozdělení TJ/SK do velikostních skupin (může se dle aktuálního stavu změnit) tak jak bylo 
                 předkládáno valné hromadě a výše úhrady po schválení VH je uvedeno v tabulce na našich www/  
 
3.2: statistická hlášení za rok 2014: 
Název hlášení - úkol Termín předání Doplňující informace 
pasportizace 6. února 2015 Minimálně ty TJ, které dostaly investiční dotaci z MŠMT 
členská základna 31. ledna 2015 k 31. 12. 2014(za r. 2013 evidovanou čl. z. u nás zašleme mailem) 
Výkazy hospodaření 31. března 2015 Tiskopisy budou ke stažení na našich www.lb-sto.cz 
 
9. 11. 2014                                                                               Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                            předseda  OVV LB – STO o.s.    


