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Z P R Á V Y č. 1/2011
1) INFORMACE Z DĚNÍ V ČSTV:

Finanční situace v letošním roce je velice nejasná a nepřehledná, jak máte možnost sledovat ve veřejných
sdělovacích prostředcích. Prvním zásadním problémem je „nefungování Sazky a.s.“ – míněno ve vztahu ke
generování prostředků na faktickou činnost sportovního prostředí. Jen splácení O2 arény ročně „spolkne“ cca
800 mil. Kč a splátky DPH dalších cca 300 mil. Kč. Druhým zásadním problémem je „nestandardní“
rozhodnutí ministra financí( za podpory ministra MŠMT) dělit prostředky, které byly původně určeny
střešním organizacím ve sportu v ČR (akcionářům Sazky a.s.) pro r. 2011 jinak – ALE POUZE VE
VZTAHU K ČSTV – přímo na svazy!!!
Sportovní prostředí v ČR dostávalo původně cca 300 mil. Kč/rok. Pro r. 2011 byla částka krácená o 10% tedy na 270 mil. Kč a z toho pro ČSTV cca 70% (to je výše akcionářského podílu v Sazce a.s.) = cca 189
mil. Kč. Tato částka se dosud dělila cca 50% / 50% mezi komoru svazů a komoru regionů. Nepřidělení této
části dotace komoře regionů pro letošní rok a při předpokládaném „nevygenerování“ dalších volných
prostředků k rozdělení v Sazce a.s. v letošním roce staví regiony a TJ/SK do velice nepříjemné situace, když
se neví, z jakých zdrojů budou fakticky v letošním roce financovány.
ČSTV přijalo zásadní opatření prvořadě zajistit strukturu ČSTV v okresech a krajích v minimalizovaném
rozsahu tak, aby byl zajištěn základní servis pro sdružené subjekty.
Uvedený aktuální stav a dalších informace k ostatnímu financování mají pro naši organizaci a pro sdružené
subjekty pro r. 2011 následující dopady:
- je tedy více než pravděpodobné, že se můžeme „rozloučit“ s dotacemi na činnost, pokud se nám
nepodaří zajistit někde jiné prostředky
- dotace na údržbu a provoz pro letošní rok by měly být zachovány( v současné době se jedná o výši)
- dotace z programu „Sportuj s námi“: stejná situace jako u údržby
- úrazové pojištění členů( číslo pojistky: 495000830-7): zatím uhrazeno a prodlouženo do 30. 4. 2011
o dalším doplatku se jedná
- smlouvy s OSA a Integram: o prodloužení v jednání
pozn.: prodloužení platnosti obou posledních smluv váže na schválení rozpočtu ČSTV na VH v 4/2011
Vzhledem k tomu, že informace(hlavně ve vztahu k vývoji v Sazce a.s.) se mění každodenně a překotně,
další možné změny lze očekávat.
2) VÝKAZY ZA r. 2010:
aktualizace členské základny:
k dnešnímu dni nesplnilo svoji základní povinnost 12 TJ/SK – žádám o urychlenou nápravu, abychom změny mohli
zařadit alespoň do oprav.
Dle zpracování aktualizace členské základny má naše okresní organizace 22.631 členů.
výkazy hospodaření – termín: 20. března 2011
- tiskopisy vč. návodu na vyplnění si můžete „stáhnout“ z našich www.lb-sto.cz, nebo vyzvednout na LB-STO
- údaje vyplňte tak, aby navazovaly na výkazy za r. 2009
- údaje slouží pro výpočet dotací na údržbu v následujícím roce 2011 – věnujte vyplnění náležitou pozornost!
3) RŮZNÉ:
3.1: jiné zdroje financování: s ohledem na neutěšenou situaci ve financování, musíme hledat i jiné cesty a
zdroje financování. Našli jsme pro vás následující možnosti:
granty města Liberec(jen pro TJ na území města Liberec): město vyhlásilo granty na r. 2011 – v současné
době to jsou:
3. kolo: neinvestiční náklady sportovních organizací v době od 1. 1. – 31. 12. 2011, uzávěrka: 1. 3. 2011 !
4. kolo: pravidelná sportovní činnost v době 1. 1. – 31. 12. 2011, uzávěrka: 15. 3. 2011
Připravuje se 5. kolo: jednorázové, náborové a propagační akce v době od 1. 9. 2011 do 29.2. 2012
S termínem uzávěrky podání žádostí do 12. 5. 2011.
Všechny informace najdete na www města, na titulní straně dole vlevo v liště „granty a dotace“ – jsou
uvedeny detailní informace vč. možnosti stažení tiskopisů
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granty „Nadace sportující mládeže“(pro všechny TJ sdružené v LB-STO): pro r. 2011 vypsala tato
organizace granty pro subjekty na celém území ČR:
- TALENT: určeno pro mladé sportovce ve věku 12 – 19 let, jak pro samotné sportovce, tak pro
TJ/SK ve kterých sportovec sportuje. Uzávěrka podání přihlášek: 31. 10. 2011.
- SOUTĚŽ: určeno na podporu sportovních soutěží nejen republikového, ale i mezinárodního
významu. Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2011.
Bližší informace najdete na: www.nsm.cz, dotazy na: info@nsm.cz. Prostudujte podmínky a pravidla!
Na daných www na titulní straně v záložce: „pro žadatele“ – po otevření dále „granty pro ČR“
3.2: pojištění odpovědnosti trenérů: s účinností od 3. 1. 2011 byla mezi ČSTV a Kooperativou a.s.
podepsána smlouva o odpovědnosti trenérů při výkonu jejich činnosti. Smlouva má číslo: 7720545599
3.3: anketa „Nejúspěšnější sportovci Libereckého kraje za r. 2010“: po realizovaných okresních kolech
jde anketa do finále. Pro ty, co chtějí hlasovat: na stránkách Libereckého deníku najdete nominaci sportovců,
kteří se nominovali na základě umístění v okresních kolech + hlasovací kupon. Výsledkem hlasování bude
zvolení „sportovní hvězdy Deníků“.
Zájemci o účast na slavnostním vyhlášení, které proběhne 22. března 2011 od 19:00 hodin v Divadle FXŠ
v Liberci: obraťte se na předsedu – bude určitý omezený počet vstupenek na 3. balkon.

Liberec: 25. 2. 2011
Ing. Vladimír Boháč
předseda RVV LB – STO o.s.
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