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

                        Z P R Á V Y  č. 1/2020 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 
  
1) VALNÁ HROMADA SPOLKU: 
Valná hromada organizace se bude konat 12. února 2020 od 16:00 hodin v hotelu Liberec. 
Bližší informace vám zašleme s pozvánkou na tuto VH. Rezervujte si termín ve svých diářích. 
    
2) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZA r. 2019:  
Za r. 2019 nezaplatilo členské příspěvky do 31. 12. 2019 celkem 9 sdružených TJ/SK. Prosím o úhradu,  
jinak dle stanov hrozí ukončení členství v okresní organizaci a tím i v ČUS. Nutno vyrovnat nejpozději  
do termínu konání VH.  
 
3) ANKETA „Nejúspěšnější sportovci  okresu Liberec za r. 2019“:  
Termín slavnostního vyhlášení je stanoven na úterý 4. února 2020 od 18:00 hod v Babylonu v Liberci. 
Letošní ročník realizujeme bez spolupráce s Deníky – organizátorem akce je tedy naše okresní organizace ve 
spolupráci s agenturou Sport Action s.r.o za významné podpory Libereckého kraje. 
Vyhlášení podporují následující města okresu: Liberec, Chrastava, Frýdlant, Hrádek n.Nisou, Raspenava,  
Osečná, Hodkovice n. Mohelkou, Jablonné v Podještědí. 
Dalšími partnery vyhlášení pak jsou: Pivovar Rohozec, Technická univerzita Liberec a Severočeská  
vodárenská společnost a.s. Teplice. 
Nominaci sportovců najdete na našich www.lb-sto.cz, hlasovat o nejpopulárnějšího sportovce či kolektiv  
můžete na: www.nejuspesnejsisportovecroku.cz   
       
4) programy vyhlášené na Libereckém kraji pro r. 2020: 
Liberecký kraj vyhlásil na konci r. 2019 programy podpory sportu v r. 2020. Detailní informace 
získáte na webových stránkách Libereckého kraje – dotace – sport. 
Základní informace z vyhlášených programů: 
4.23: sportovní akce:  
- vyčleněno: 2,77 mil. 
- min. příspěvek: 50 tis, maximální příspěvek: 200 tis.,  
- pouze jedna žádost za IČO 
- podíl LK: max 70% 
- příjem žádostí: 27. 1. – 24. 2. 2020 do 14 h, 
- kontaktní osoba: Robin Škoda, 485 226 674, mail: robin.skoda@kraj-lbc.cz 
 
4.26: podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích v r. 2020:  
- vyčleněno: 18 mil..  
- min. 10 tis., max. 500 tis. 
- příjem žádostí: 27. 1. – 24. 2. 2020 do 16 hodin, 
- pouze jedna žádost za IČO 
- max. podíl LK: 70% 
- kontaktní osoba: Lucie Hlavsová, 485 226 638, mail: lucie.hlavsova@kraj-lbc.cz 
  
Žádosti musí být podány na 2 místa:  

- elektronicky do systému LK (pozor: neznamená mail!)  
- písemnou formou na podatelnu LK  

 
 
17. 1. 2020                                                                                    Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                 předseda  OVV LB – STO z.s.   
 
  
 


