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                        Z P R Á V Y  č. 7/2009 
 

1) vyrovnání dotací na činnost za r. 2009: 
Na základě rozhodnutí RVV LB-STO o.s. dostávají sdružené TJ/SK v těchto dnech finanční prostředky na 
vyrovnání plánovaného objemu přislíbených finančních prostředků na činnost za r. 2009 ve vazbě na schválené 
klíče na letošní VH – ve výpisech bude tato položka označená „vyrovnání dotace 2009“. Převážná část TJ/SK by 
tak měla mít po těchto platbách 100% plánovaného ročního objemu( před tím posílány dvě splátky – první kolem 
29. 4. a druhá kolem 7. 8. 09). Zůstane pouze 18 velkých TJ,  jejichž nárok nebude stoprocentně krytý a chybějící 
prostředky by měly tyto TJ/SK obdržet v průběhu první poloviny r. 2010. 
Pozn.: doplatek dotace na činnost za r. 2008 je nejasný s ohledem na velice špatné financování z ČSTV(Sazky). 
 

2) vyúčtování státní dotace Program VIII – údržba a provoz TVZ: 
Malé tabulky byly rozeslány do TJ/SK ve 45. týdnu. Týká se pouze TJ/SK, které účtují ve svém účetnictví o nákladech 
na údržbu a provoz tělovýchovných zařízení. Termín odevzdání: do 15. PROSINCE 2009. 
K dnešnímu dni nepředaly minimálně tyto TJ/SK, které vlastní či spravují větší majetky( tím není dotčena povinnost 
ostatních TJ): Bílý Kostel, Český Dub, Sn Frýdlant, Habartice, Jezd. klub Lbc, St. Harcov, AB Hejnice, Jiskra Hejnice, 
Sn Hrádek, Sp. Chrastava, Kunratice, Slavia Lbc, Slavia TU Lbc, Sever Lbc, Sn TBT Lbc, Bílí tygři, FK N. Ves, 
Oldřichov, Pěnčín, Rozstání, Ruprechtice, Stráž, Višňová, Vratislavice, Start Lbc, SK Hlavice, SKST Lbc, Jachetní odd. 
Hrádek, TK Frýdlant, LTK Lbc, FK K. Studánka, SK Raspenava,  AFK N. Město, Tatran Jablonné, Sport aerobic Lbc.  
Pozn: jde o jednu ze základních povinností člena LB-STO! 
 

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

4) statistické hlášení o stavu a složení členské základny k 31. 12. 2009: 
V průběhu prosince vám budou odeslány stavy členské základny tak, jak jsou evidovány na LB-STO o.s. – stačí jen 
vyškrtat „již nečleny“ a ke každému oddílu připsat nové členy( vč. RČ – bez RČ není člen členem). 
TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ AKTUALIZOVANÉ ČLENSKÉ ZÁKLADNY:  8. ÚNORA 2010. 
Upozornění: i v případě, že nedošlo ke změně členské základny, musíte toto nahlásit na LB-STO v písemné formě!!! 
Jde o základní povinnost sdružené TJ/SK vůči okresnímu výboru. 
 

5) výkazy hospodaření( „Výkaz o majetku“ a „Výkaz o příjmech a vydáních“ 
Tiskopisy( vč. návodu na vyplnění) jsou již k dispozici na LB-STO a od 14. 12. 09 si je rovněž můžete „stáhnout“ z  
našich internetových stránek  www.lb-sto.cz. Termín pro odevzdání: do 15. BŘEZNA 2010 
 

6) anketa „NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI OKRESU LIBEREC ZA r. 2009“: 
Dnes byla připravována nominace sportovců do ankety za okres Liberec – a musím konstatovat, že byla velice žalostná, 
protože řada TJ/SK vůči svým sportovcům a funkcionářům nesplnila svoji „morální povinnost“ - nominovat je ! 
Žádám touto urgencí TJ/SK o urychlené provedení nominací. 
Na druhé straně děkuji těm TJ, které se svého úkolu zhostily „na výbornou“.  
 

7) různé: 
7.1: stále jsou k dispozici( k čerpání) prostředky na náborové a masové akce( nesoutěžní charakter) z programu 
„Sportuj s námi“ . Žadatelé předloží doklady o nákladech a o jejich zaplacení, o propagaci a přehled účasti( nebo 
výsledková listina) 
7.2: v r. 2010 proběhne volební VH – návrhy předkládejte na RVV LB-STO o.s. do 15. 4. 2010. 
7.3: fungování LB-STO o.s. v době vánočních svátků: 
                      -  předseda úřaduje:              21., 22. a 28. 12. 2009, v ostatní dny dovolená 
                      -  pí. Vořechovská úřaduje:  21., 22. a 23. 12. 2009, v ostatní dny dovolená 
                      -  pí. Quirenzová:                 od 21. 12. 2009 – 3. 1. 2010 neúřaduje( dovolená) 
 
 
   
Liberec:  9. prosince 2009          
                                                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                              předseda  RVV LB – STO o.s.    


