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Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s., okresní výkonný výbor 
Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec 5                                          IČO: 467 478 18 
předseda: E-mail: v.bohac@lb-sto.cz, mobil: 603 844 413, pevná: 484 143 007, ivorechovska@seznam,cz 
naše internetové stránky: www.lb-sto.cz,                                                                   festival: www.sportfilm.cz 

                        Z P R Á V Y  č. 2/2022 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 

1) Povinnosti sdružených TJ a SK: 
- Členské příspěvky na r. 2022 – platí stejná pravidla jako pro r. 2021 
- Některé spolky ještě nezaplatily členské příspěvky za r. 2021. Splňte svoji 

členskou povinnost – jinak hrozí i ukončení členství nejen v LB-STO, ale 
tím pádem i v ČUS. Tím budou vaši členové nepojištěni proti úrazu, vaši 
trenéři na „zodpovědnost“. 

2) Vyhlášení „Nejúspěšnějších sportovců za r. 2021“ 
- Obracíme se na vás se žádostí o návrhy pro nominace. Nezapomínejte  

na svoje sportovce. Vyhlášené kategorie jsou uvedeny v našich Zprávách           
č. 1/2022 a na webových stránkách lb-st.cz. termín pro návrhy:  15. 2. 2022  

- Pokud epidemiologická situace dovolí, vyhlášení se bude konat na TUL, 
aula G – 24. 3. 2022 od 18:00hod 

3) Vyúčtování programů na NSA: 
- ty spolky, co mají uzavřené smlouvy z programů „Můj klub 2021“ a  

„provoz a údržba 2021“ by měly v současné době připravovat vyúčtování. 
Bohužel, musíme konstatovat, že se povinnosti uvedené od NSA vůči těm, 
co mají vyúčtování předkládat, každou chvílí mění a tak vám mohou 
způsobit problémy s řádným vyúčtováním. 

Mám pro Vás jednu velice dobrou informaci: na Krajskou organizaci ČUS 
Libereckého kraje nastoupila do pracovního poměru pí. Kamila Lubasová, která 
se stala i novou kontaktní osobou pro styk jednot z našeho kraje a jednotlivých 
okresů s NSA – paní je připravena vám s vyúčtováním poradit a pomoci. 
Pokud potřebujete nějaké vysvětlení, obraťte se na ní. Sídlí v přízemí v našem 
domě na Jablonecké 88/Kontakty: 724 073 669, mail: kamila.lubasova@volny.cz 
Pozn. 1) neposílám všem TJ zpracovaný přehled úkolů s vyúčtováním. Pokud o něj 
máte zájem, obraťte se na mě – přehled Vám zašlu 
Pozn. 2) Ing. Milana Hornycha, který byl dosud, zástupcem LK ve styku s NSA už 
v těchto věcech nekontaktujte!) 

4) Vyhlášené programy na podporu sportu v Libereckém kraji v r. 2022:  
                 Zastupitelstvo LK schválilo 25. 1. 2022 dva programy pro tělovýchovu a sport  
              v roce 2022. jedná se o:          
                program 4.23 – sportovní akce: částka 1,5 mil. Kč 
             program 4.26 – podpora sportovní činnosti dětí a mládeže…19,27 mil. Kč 
Detaily najdete na webových stránkách Libereckého kraje. V souvislosti s podáním 
žádosti na LK vám vzniká zákonná povinnost doložit k této žádosti „úplný výpis 
skutečných vlastníků“. A tady pozor: nemáte-li datovou schránku, potvrzení od 
soudu může trvat i několik týdnů! Zajišťujte si ho už nyní, abyste mohli toto potvrzení 
přiložit k vaší žádosti. Bez toho je žádost neplatná!!!                                                                                                

 
 

27. 1. 2022                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                  předseda, statutární orgán   


