Zápis z jednání 31. a následně 32. VH LB-STO z.s. konané dne 26. 4. 2018
hotel Liberec, Šaldovo náměstí, Liberec
Jednání 31. VH bylo řádně svoláno na základě stanov. Pozvánka na jednání byla zaslána
elektronickou poštou na mailové adresy uložené v databázi okresu. Společně s pozvánkou
obdržely členské subjekty všechny materiály, kromě zpráv předsedy, v písemné podobě.
31. VH zahájil z pověření výboru p. Langhamr.
Následovala volba zapisovatele: Ing. František Ulman, ověřovatele zápisu: p. Josef Vild hlasování: 100% pro oba.
Následovala volba pracovního předsednictva - pp. Ing. Boháč, Langhamr – jako řídící, Ing.
Ulman. Hlasování: 100% pro.
Dále byl schválen program 31. VH dle zaslané pozvánky bez doplňků – hlasování: 100% pro.
Následovalo schválení jednacího řádu: schválen – 100%
Dalším bodem jednání bylo schválení komisí:
- mandátové ve složení. pí. Lepová Hana, jako předsedkyně a Ing. Petr Seifert.
- návrhové ve složení: p. Zahradník Petr, jako předseda a Ing. Zdeněk Kračmar.
O složení komisí hlasováno společně – schváleno 100%
Řídící VH v dalším bodě programu sdělil, že kontrola usnesení z 30. VH byla zaslána předem
v písemné formě a dotázal se na připomínky – bez připomínky.
Následovala zpráva mandátové komise, která konstatovala, že ze 118 pozvaných delegátů je
přítomno pouze 36 delegátů (+ 5 členů výkonného výboru bez mandátu), což je 30,51% - a
tím je VH neusnášení schopná!
Po pauze stanovené dle stanov řídící VH oznámil, že je možné svolat novou – 32. VH,
vzhledem k tomu, že je splněna základní podmínka = faktická účast delegátů je min. 25% což
při účasti 36 delegátů je splněno.
Předložený návrh na svolání nové VH schválilo všech 36 delegátů (= 100%), čímž byla
splněna i druhá podmínka, že pro svolání nové VH je minimálně potřeba hlasování pro 75 %
přítomných delegátů.
Tímto aktem byla svolána 32. VH, která se řídila stejným programem, který byl uveden na
pozvánce pro 31. VH.
Na návrh řídícího VH byl delegátům předložen návrh, aby projednané body 1 – 6 programu
platily i pro 32. VH – o tomto návrhu nechal hlasovat. Výsledek hlasování: 100% pro. VH se
pak řídila programem pro 31. VH.
Dalším bodem (č. 8) byla zpráva o činnosti organizace za minulé období – předseda v úvodu
vysvětlil důvod posunutí termínu VH – pro schvalování výsledků hospodaření po termínu pro
podání daň. přiznání, o IS ČUS –málo využívaný TJ/SK, 20. ročníku Sportfilmu, anketa
sportovci, 12. ročník 3.boje všestrannosti, problém s placením čl. příspěvků atd).
Následně přednesl zprávu revizní komise Ing. Kračmar a konstatoval, že nebyly prakticky
shledány žádné problémy – drobné nedostatky (př. chybějí razítko) byly odstraněny v průběhu
kontroly. Revizní zprávu zpracovali 24. 4. 2018 její členové ve složení pí. Skopková, Ing.
Kračmar a p. Severýn. Tím byl uzavřen blok zpráv a informací k minulému období.
Bodem č. 9 programu bylo schválení výsledků hospodaření za minulé roky – delegáti předem
v písemné podobě obdrželi materiál „Hodnotící výroční zpráva o činnosti za r. 2016“ a za
r. 2017 – vč. povinných příloh – rozvahy a výkazu zisku a ztrát, které popisují výsledky
hospodaření za daný rok.
Úkoly organizace přednesl předseda organizace – problém financování je zásadním
problémem. Vzhledem ke skutečnosti, že není fakticky známá žádná zdrojová položka, nelze
fakticky sestavit jakýkoliv plán – žijeme „z ruky do úst“ a důležité je udržet činnost okr.
organizace a tuto nezadlužovat! K dnešnímu dni je na účtu 151.666,- Kč a v pokladně 1.372,Kč – v tom je ale 60 tis. Kč poslaných z ČUS na Sportfilm! Letos jsme obdrželi z ČUS zatím
pouze zálohu ve výši 150.000,-Kč a na Libereckém kraji máme 100.000,-Kč na podporu
činnosti okresní organizace zajišťující servis pro TJ/SK.
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Úkoly pro letošní rok: TJ musí zlepšit využívání IS ČUS, vyhlášení sportovců, Filmový
festival, servis pro TJ žádající o dotace atd.
Samostatnou částí této zprávy pak byla informace o spolupráci s LK – významná podpora
sportu finančně. V současné době se administrují úspěšně podané žádosti v programech 4.23 –
akce a 4.26 – výchova mladých sportovců v klubech. Celkově se v nich rozdělí 33 mil.Kč!
Peníze pro TJ by měly být z těchto programů k dispozici na začátku června.
Pozitivní informace – zastupitelstvo LK dne 24. 4. 2018 schválilo další peníze do sportu, čímž
se opět dostaneme na celkový objem cca 60 mil.Kč. Podmínky a způsob dělby těchto
prostředků jsou uvedeny v materiálu „Plán podpory sportu v LK na r. 2018 – 2020“.
Největší a nejkomplikovanější úkol pro letošní rok – zajištění Evropské směrnice k ochraně
osobních údajů (GDPR), která platí od 25. 5. 2018. Zaslaná přihláška slouží jako vzor – musí
podepsat všichni „staří“ i noví členové.
Bylo by dobré, aby si každá TJ udělala alespoň malý audit, který by popsal používání a
zpracovávání osobních údajů – a kdo s nimi může pracovat, jak jsou zabezpečeny apod.
Dalším zásadním úkolem pro letošní rok je, ve vazbě na záměr MŠMT neposílat peníze jinam
než do střešních organizací, ustavení pobočných spolků ČUS – „Servisních center sportu“ pro
každý okres. Nejsou však vyřešeny vazby mezi tímto novým subjektem a stávajícími
okresními výbory. Neposílání peněz by mohlo mít za následek i jejich zánik!
Následovalo projednání zásadního bodu – řešení důsledků neplacení členských příspěvků
sdruženými TJ/SK. Materiál byl opět zaslán delegátům předem a řídící VH požádal předsedu
o uvedení problematiky a vysvětlení postupu výkonného výboru.
Přes řadu urgencí do dnešního dne nezaplatilo členské příspěvky za r. 2017 celkem 14 TJ/SK,
které byly uvedeny v materiálu pro VH.
Návrh předkládaný výkonným výborem byl takový, jak to ukládají stanovy = ukončení
členství. Na dotaz pí. Veselé, které jsou to TJ konkrétně – tyto předseda vyjmenoval.
Současně byl předložen návrh na stanovení výše členských příspěvků pro r. 2018 – ve stejné
výši jako pro r. 2017 s tím, že TJ, které se plně věnují sportu handicapovaných jsou od placení
osvobozené. Termín pro platbu: 30. 6. 2018.
Dále byla otevřena diskuze ke všem projednávaným bodům. Nejdříve vystoupil předseda s:
- Volby do obecních zastupitelstev v 10/2018
- Další informace k GDPR
- Využívání informačního systému ČUS
Na informaci k volbám reagoval Ing. Veselka – informoval o organizačních změnách v USZ a
o připravované, materiálu pro TJ/SK právě ke komunálním volbám.
Jiná diskuze, přes výzvu řídícího VH nebyla.
Následovala zpráva mandátové komise, která konstatovala přítomnost všech 36 delegátů – tím
je 32. VH usnášení schopná.
Návrh na usnesení přednesl předseda návrhové komise p. Petr Zahradník. K navrženému
usnesení nebyly žádné doplňující návrhy a změny.
V hlasování bylo: 36 pro – 0 proti – 0 zdržel = usnesení bylo přijato.
Na konci VH, před jejím ukončením poblahopřál předseda p. Oldřichu Langhamrovi k jeho
70. narozeninám a předal mu vyznamenání ČUS – odznak.
Tím byla 32. VH v 17.15 hod. ukončena.
Zapsal:
Ing. František Ulman, zvolený zapisovatel

ověřovatel:
Josef Vild, zvolený ověřovatel

Liberec 26. 4. 2018
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