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Z P R Á V Y č. 1/2016
(VŠECHNY ZPRÁVY JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz)

Vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych vám jménem okresního výboru LB-STO a jménem
svým popřál do nového r. 2016 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti jak v osobním životě, tak v tom
sportovním.
1. Doplnění názvu okresní organizace:
Ve vazbě na Novelu občanského zákoníku a v návaznosti na přijatá usnesení z naší poslední VH byla
podána na krajský soud žádost o změnu údajů ve spolkovém rejstříku. Naše žádost byla přijata a
akceptována a tudíž od nového roku je název našeho spolku a jeho adresa následující:

Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s.
Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec 5
Upozornění: IČ a číslo bankovního spojení se nemění!
2. Orgány našeho spolku:
Na valné hromadě 26. 11. 2015 byl zvolen výkonný výbor ve složení:
Ing. Vladimír Boháč, předseda, statutární orgán spolku
členové: Oldřich Langhamr, Josef Vild, Petr Zahradník, Ing. Petr Seifert, Ing. František Ulman,
Hana Lepová
- na prvním zasedání výkonného výboru byl zvolen místopředsedou spolku p. Oldřich Langhamr
členy revizní komise byli zvoleni: Jaroslava Skopková, Ing. Zdeněk Kračmar, Václav Severýn
- na prvním zasedání revizní komise byla předsedkyní komise zvolena pí. Jaroslava Skopková
3. platba členských příspěvků na r. 2016:
Výše příspěvku je dána tabulkou, která je umístěna na našich internetových stránkách.
Dle platného usnesení by měly být členské příspěvky za sdružené TJ/SK jak za r. 2015 tak 2016 uhrazeny
do 30. 4. 2016 v závislosti na velikost vlastní členské základny.
Údaje pro platbu: č. ú.: 19-6285670207/0100, variabilní symbol číslo vaší TJ.
4. nový „Informační systém ČUS“:
Stále musím konstatovat, že řada TJ údaje o svém spolku neaktualizovala – jedná se především o pasport
a členskou základnu.
Upozornění: 4.1: v souladu s realizací změn dle NOZ došlo u TJ ke změně názvu (někdy jen z.s., někdy
rozsáhlejší změny) – tyto změny nelze z úrovně správce údajů TJ v informačním systému
realizovat, to mohu pouze já jako nejvyšší okresní a krajský koordinátor. Pokud jste již
změny realizovali, pošlete mi mailem o tom informaci a já v systému příslušné změny
provedu.
4.2: obrací se na mě řada sdružených subjektů s tím, abychom jim poslali přehled členské
základny u nás evidovaný pro její aktualizaci. Znova připomínám, že od letošního roku je
postup jiný!
Nový informační systém ČUS je „interaktivní“ – tzn., že každá TJ si bude obhospodařovat a
aktualizovat data o svých členech, ekonomice a pasportu sama! K tomu jste obdrželi
manuály a přístupová hesla.
Z výše uvedeného vyplývá, že vám již souhrnné přehledy o členské základně nebudeme
posílat!
5. žádosti o dotace na MŠMT:
- k PIII na r. 2015 žádné oficiální stanovisko nebylo vydáno, ani žádná informace
- k investičním žádostem na r. 2016: posílal jsem do všech TJ informaci o vyhlášeném programu. Nyní jen
připomínám termín podání žádosti ( přímo na MŠMT) – 31. 1. 2016
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V této souvislosti sděluji, že střešní organizace ČUS nebude vydávat k jednotlivým žádostem žádná
doporučení. Pokud by vaše TJ žádost podávala a chtěla by k žádosti připojit „podpůrné stanovisko“
okresní nebo krajské organizace – zavolejte, dohodneme detaily.
6. žádost o dotaci – na Libereckém kraji:
Sport v rámci Libereckého kraje má i pro letošní rok rozpočtem garantováno minimálně 30 mil. Kč
rozdělených stejným dílem mezi přímou podporu a dotační fond.
V současné době se dolaďují některé detaily – po schválení ve výboru pro tělovýchovu a sport půjdou
materiály do zastupitelstva LK – v případě schválení budou jednotlivé programy ihned zveřejněny.
Sledujte tedy bedlivě internetové stránky Libereckého kraje, kde budou jednotlivé programy zveřejněny!
7. různé:

-

25. ledna 2016 v libereckém Babylonu dojde ke slavnostnímu vyhlášení výsledků ankety
„Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec za r. 2015“. Určitý počet vstupenek je ještě k dispozici.

-

pokud některá TJ měla „grant“ z dotačního fondu na Libereckém kraji a jeho čerpání končilo k
31. 12. 2015 - upozorňujeme na podmínku vyúčtování do 50 dnů po skončení období – tedy
nejpozději do 19. února 2016!

-

dne 30. 1. 2016 proběhne v Nymburku volební valná hromadu České unie sportu. Delegátem na
tuto VH je místopředseda p. Oldřich Langhamr

19. 1. 2016

Ing. Vladimír Boháč
předseda OVV LB – STO z.s.
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