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Z P R Á V Y č. 5/2021
(VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz)

1) Povinnosti sdružených TJ a SK:
Blíží se konec roku a tak před námi stojí plnění tradičních úkolů daných pokyny
předsedy ČUS. Jedná se o aktualizace údajů v informačním systému ČUS:
- Směrnice ČUS č.1 - aktualizaci pasportů:
nejpozději k 31. 12. 2021. Pokyny jsou uvedeny v manuálu IS ČUS, který je dostupný
na - http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/informacni-system-cus.html
- Směrnice ČUS č. 3 – statistika členské základny:
Opět nejpozději do 31. 12. 2021
- Směrnice č. 4/2021- zpracování finančních výkazů ČUS za r. 2021
Finanční výkazy lze do systému vyplnit nejdříve od 1. 2. 2022 a označí je k odeslání.
Nejpozdější termín pro splnění je 30. 4. 2022.
Okresní organizace provede kontrolu správnosti a úplnosti vyplnění – a potvrdí do
systému datum přijetí výkazu.
2) Členské příspěvky za r. 2021:
Upozorňujeme TJ/SK, že pořád je ještě velké množství těch, které dosud nezaplatily
členské příspěvky za r. 2021, ač termín proplnění byl, dle usnesení VH do 30. 6.
2021. Výši členského příspěvku si TJ/SK spočítá dle velikosti členské základny.
Pokyny, vč. čísla účtu kam příspěvky odeslat, najdete na webových stránkách lb-sto.
3) Pojištění:
Pojištění sportovců, trenérů a funkcionářů sděluji vám potřebné údaje:
- Úrazové pojištění pro všechny členy ČUS:
Od 1. 2. 2019 je uzavřena smlouva s Pojišťovnou VZP, která platí jak v r. 2021, ale
bude platit i v r. 2022 ( https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/vzp-2019.html). Najdete
zde nejen znění smlouvy, ale i příslušné formuláře.
4) Různé:
a) Přílohy přikládané k návrhu na zápis spolku, nebo změnu údajů:
- Při zápisu, změně nebo výmazu: zápis z ustavující schůze, stanovy, zápis o
změně stanov
- Změna statutárního orgánu: zápis rozhodnutí nejvyššího orgánu o jmenování či
odvolání člena statutárního orgánu, prohlášení o odstoupení z funkce, čestné
prohlášení o způsobilosti nového člena
b) Přihlášení vaší akce do programu : TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI 2022
- Přihlášku a pokyny najdete na: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/)
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Ing. Vladimír Boháč
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