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Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o.s., okresní výkonný výbor 
Jablonecká 18/88, 46001 Liberec 1                                            IČO: 467 478 18 

Kontakty: 

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. 2/2014 
Zdravím Vás všechny v době prázdnin a dovolených.  
Před začátkem prázdnin jsem vám rozesílal informace k tomu, že Liberecký kraj vyhlásil několik výzev 
v různých okruzích určených pro sport. Kdo na výzvu pozitivně reagoval a žádost podal, může se, v případě že 
byla podána správně, těšit ve většině případů na příspěvek LK ve výši, na kterou jsme nebývali zvyklí. 
Sportovní komise kraje, které předsedám, zhodnotila v minulém týdnu jednotlivé žádosti a rozhodla o výši 
podpory jednotlivých projektů. V legislativním pořádku kraje platí, že doporučení sportovní komise musí ještě 
projít radou,  příslušným výborem a definitivní tečku za tímto postupem musí udělat usnesení zastupitelstva 
Libereckého kraje. Lze tedy očekávat, že definitivní schválení bude v měsíci září 2014. 
 
I přesto, že je pro většinu sportu „okurková sezona“, je třeba připravit řadu věcí pro zabezpečení budoucí 
činnosti. 
Předkládám sdruženým TJ/SK další možnost jak zabezpečit pro provoz TJ/SK další peníze na údržbu a provoz v  
r. 2015. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ve spolupráci s ČUS a ostatními střešními organizacemi  
                           program č. IV – údržba a provoz tělovýchovných zařízení v r. 2015 
Podmínky pro podání žádostí jsou následující: 
- TJ/SK má vlastní majetek a nebo majetek pronajatý od obce(výhradně) na dobu určitou – minimálně na dobu 
   od 1. 1. 2015 – 2. 1. 2025 
- vlastnictví musí žadatel doložit aktuálním výpisem listu vlastnictví(i v případě nájmu – že majitelem je obec) 
   - ve výpisu nemůže být nějaká blokace(exekuce, pohledávka státu apod) – pozn: jen omezení ve vztahu 
      k poskytnuté dotaci subjektu z ČUS(dříve ČSTV) není bráno jako překážka bránící poskytnutí dotace 
- doložit kopii aktuálně platných stanov 
- kopie dokladů o volbě orgánů(statutárních zástupců) v souladu se stanovami(zápis z VH, VV) 
- kopie dokladů o přidělení IČ(pokud není ve stanovách), o účtu 
- rozpočet akce – příspěvek max. do 70% 
- prohlášení o vedení podvojného účetnictví 
- řádně vyplněnou žádost na předepsaném tiskopise vč. rozpočtu, tabulky MŠMT 
   - nezbytnou podmínkou je, že TJ má část svých příjmů z výběru členských příspěvků( v minimální hodnotě  
     mládež 100,-Kč a dospělí 500,-Kč/rok a ty v žádosti vykáže) 
Důležité informace: 
a) jednotlivé žádosti pro ČUS, FAČR, Český svaz kanoistů, Českou jezdeckou federaci a Český svaz 
orientačních sportů administruje naše okresní sdružení! Žádosti pro tyto organizace a svazy musí být podány 
výhradně přes náš okresní výbor! Pokud je pošlete jinam, budou brány jako neplatné, resp. nepodané! 
b) žádosti v rámci jiných svazů uplatněte přes příslušný svaz. 
c) termín podání žádostí vč. všech příloh: 4. září 2014 do 12.00h, okresní výbor LB-STO o.s. Liberec 
    (pro případ kontroly a následného odstranění nedostatků je vhodné dohodnou s předsedou dřívější konzultaci)  
d) zájemci o podání žádostí – kontaktujte předsedu – pošlu vám kompletně všechny potřebné tiskopisy vč.  

    vzorů vyplnění v elektronické podobě. 
 
Různé:   
 
1.1: v příštích zprávách vám poskytneme informace o dalším možném zdroji financí pro sport z Libereckého kraje 
       pro r. 2015 
1.2: vzhledem k tomu, že na 27. září 2014  byla ohlášena celostátní valná hromada(mimořádná) ČUS rozhodl OVV o  
       posunutí naší volební VH na měsíc říjen 2014. Návrhy pro VH předkládejte do 15. září 2004. 
       Současně upozorňuji na existenci směrnice ČUS o placení členských příspěvků i v úrovni okresní organizace –  
       tuto problematiku budeme řešit na této VH.  
1.3. v současné době probíhá, pod patronací ministra MŠMT Marcela Chládka,  veřejná rozprava k návrhu 
       „Zákona o podpoře sportu“ , který by měl nahradit již zastaralý zákon č. 115/2001 Sb. 
       Svoje připomínky a náměty můžete posílat na ČOV na adresu: zákonosportu@olympic.cz. 
 
 
Liberec: 6. 8. 2014                                                                 Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                            předseda  OVV LB – STO o.s.    


