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Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o.s., okresní výkonný výbor 
Jablonecká 18/88, 46001 Liberec 5                                            IČO: 467 478 18 

předseda: E-mail: v.bohac@lb-sto.cz, mobil: 603 844 413, pevná: 484 143 007 

pí. Vořechovská: E-mail: ivorechovska@seznam.cz, SKYPE: ivanavor, mobil: 723 392 060 

naše internetové stránky: www.lb-sto.cz,                                                                   festival: www.sportfilm.cz 

                        Z P R Á V Y  č. 1/2015 
                         (VŠECHNY ZPRÁVY JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 

1)  platba členských příspěvků:  
valná hromada v duchu stanov LB-STO, čl. 5.1.1., písm. „g“ schválila od r. 2015 placení členských 
příspěvků za TJ/SK na účet okresní organizace( č. ú.: 19-6285670207/0100) dle velikosti členské základny  
– varianta č.1.  
Dle platného usnesení měly být členské příspěvky za sdružené TJ/SK na r. 2015 uhrazeny do 30. 4. 2015, 
v závislosti na velikost vlastní členské základny TJ/SK k 31. 12. 2014. 
Bohužel, k dnešnímu dni musím konstatovat, že zaplatila pouze necelá třetina sdružených TJ/SK!!! 
Žádám tedy ty TJ/SK, které dosud nesplnily svoji základní povinnost, aby tak učinily co nejdříve - platbu 
realizujte pod variabilním číslem vaší TJ – př. 3505001, kdy poslední trojčíslí je číslo vaší TJ v evidenci 
okresní organizace. 
TJ/SK, které nesplní svoji základní povinnost – s nimi bude okresní výbor řešit nejen otázku poskytování 
informací a servisu, ale i další setrvání v organizaci.  
pozn.: rozdělení TJ/SK do velikostních skupin tak, jak bylo předkládáno valné hromadě a výše úhrady po 

           schválení VH je uvedena v tabulce na našich www 

 

2) novela stanov spolku: 
Připomínám, že dle termínů stanovených Novelou občanského zákoníku (NOZ) musí spolky do 31. 12. 
2015 změnit svoje stanovy minimálně tak, že název doplní o údaj „spolek“, nebo „zapsaný spolek“ a nebo 
jen zkratku „z.s.“. Dále pak do 31. 12. 2016 musí své stanovy upravit tak, aby odpovídaly NOZ. 
Ke všem takovým změnám je třeba svolat valnou hromadu – všechny změny se pak zapisují ve spolkovém 
rejstříku na Krajském soudu v Ústí nad Labem. Podat lze na pobočce tohoto soudu v Liberci.  
Upozorňuji, že do 30. 6. 2016 jsou všechny vklady na změny pro TJ/SK osvobozeny od poplatků. Dále pak 
budou zpoplatněny( jde o částku 1.000,-Kč/vklad). 
 
3) nový „Informační systém ČUS“: 
Výkonný výbor ČUS Praha odsouhlasil 16. 6. 2015 spuštění „ostré verze“ nového informačního systému 
ČUS(dále jen IS). Nutno na úvod říci, že se jedná o zásadní a převratnou změnu v evidenci subjektů 
sdružených v ČUS, jejich oddílů, členů, funkcionářů, ekonomických výkazů a pasportu apod. 
Zásadní změna je v tom, že celý systém je „interaktivní“, což znamená, že si údaje o své TJ bude udržovat 
aktuální každá daná TJ/SK, což platí od tohoto okamžiku! 
Postup v aktualizaci údajů o TJ je v současné době následující: 

1. já jsem nejvyšší krajský a okresní administrátor, který uděluje pro sdružené TJ přístupový kód 
do nového IS 

2. každá TJ sdružená v naší okresní organizaci mi pošle žádost o přidělení přístupového kódu. Tuto 
žádost lze poslat mailem – musí ale obsahovat minimálně 2 základní údaje: 
- jméno osoby, která bude administrátorem změn a „udržovatelem“ údajů o TJ = správce 
- mailový kontakt, prostřednictvím něhož bude komunikováno 

3. na základě této informace vaší TJ sdělím přístupový kód do IS 
4. po přihlášení do IS – bude se vám ukazovat pouze vaše TJ – vy začnete, dle metodických pokynů, 

které vám rovněž zašlu společně s přístupovým kódem, IS opravovat (stávající údaje jsou 
přetaženy ze starého IS ČSTV) a doplňovat nové.   

Pozn.: u velkých TJ/SK lze zřídit i v rámci TJ správce údajů za jednotlivé oddíly, případně správce za 
            ekonomiku TJ či správce za pasport 
Termíny:  

- požádat o přístupové údaje pro TJ:       31. 8. 2015 
- změny údajů o TJ, jejich aktualizace, pořízení nových:  15. 10. 2015   

 
4) různé: 
4.1:  svolání valné hromady (VH) okresní organizace: 
V termínu nejpozději do konce října 2015  musíme svolat valnou hromadu s minimálně a následujícím 
programem:  

-  změna stanov vyplývající z NOZ a ze změny stanov ČUS z.s. 
-  volba orgánů organizace 
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pozn.: ve stávající stanovách LB-STO je ustanovení, že volbu orgánů lze realizovat pouze tehdy, sejde-li se 
na VH nadpoloviční počet členů, zástupců sdružených TJ/SK. Nadpoloviční většina v současné době se 
pohybuje mezi 73 – 75 TJ/SK(dle aktuálního přijetí a vyloučení). Pokud se nadpoloviční většina nesejde, 
nebude možné řádnou volbu realizovat a dle článku 6.7 pouze mandát stávajícím voleným orgánům 
prodloužit o jeden rok. Aby se neopakovala situace z r. 2014, chceme vás touto cestou da danou 
problematiku včas a důrazně upozornit, a tím se vyhnout zbytečným diskusím na dané téma na valné 
hromadě.       
Znění stávajících stanov je platné více jak osm let - odsouhlasili je delegáti 17. VH dne 10. 5. 2007. 
 
4.2: v současné době je na Libereckém kraji vyhlášen zvláštní dotační program pod názvem  
„Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech“ .  
Zvláštní proto, že se z větší části jedná o peníze, které poskytl k rozdělení Libereckému kraji Český 
olympijský výbor.  
Výbor pro tělovýchovu a sport LK navrhl způsob dělení prostředků a termíny realizace a zastupitelstvo 
LK tento postup schválilo. 
Ze základních údajů vybírám: 

- termín pro podání žádostí: 20. 7. – 28. 8. 2015 
- podávat na platném tiskopise – zkontrolujte!!! 
- určeno pro SK/TJ, na pravidelně sportující mládež do 18 let, která je v evidenci příslušného 

republikového svazu k 1. 6. 2015 
- netýká se těch SK, které byly již podpořeny z titulu „významné sportovní kluby a 

reprezentace v r. 2015“ v rámci přímé podpory poskytnuté z LK 
- minimálně přidělená částka na žadatele při splnění podmínek výzvy: 5.000,-Kč 
- detailní informace a tiskopisy najdete na stránkách Libereckého kraje – v odboru školství a 

tělovýchova – dotace. 
  
4.3: naše organizace ve dnech 29. září až 1. října 2015 pořádá již 18. ročník festivalu sportovních filmů 
„SPORTFILM LIBEREC 2015“ – promítacím místem bude vstupní prostor kina Varšava ve Frýdlantské 
ulici. Bližší informace na našich festivalových stránkách. 
 
 
 

 

28. 7. 2015                                                                               Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                            předseda  OVV LB – STO o.s.    


