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. 2/2020
(VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz)

Zdravím Vás všechny členy sdružených TJ a SK v této nelehké době v situaci, kterou nikdo z nás nezažil.
Téměř se zastavil normální život a je tedy úplně logické, že v této době šlo, jednoznačně a především,
o zdraví lidí. Všechna opatření se musela tomuto prioritnímu úkolu podřídit.
Mezi oblasti, kterých se opatření velice dotknula, patří sport a tělovýchova. Po úterním zasedání vlády se zdá,
že se situace pomalinku zlepšuje a že bychom mohli začít i postupně – sportovat.
Vzhledem k potřebě získávat aktuální informace, zřídila ČUS na svých stránkách www.cus.cz odkaz na kterém,
lze získávat potřebné informace týkajících se sportovišť, a zajištění nezbytných opatření na nich, pro vytvoření
podmínek umožňujících v této době sportování. Sledujte tedy tyto stránky – informace na nich by vám měly
pomoci začít se „vracet do normálu“.
V příloze vám též přeposílám výzvu Ministerstva zdravotnictví (+ plakátek k vyvěšení ), aby se vstupy do
znova otvíraných sportovních zařízení označily plakátky s informacemi, co mají návštěvníci
a organizátoři dělat.
1) VALNÁ HROMADA SPOLKU:

Valná hromada organizace s pořadovým číslem 34 se konala 12. února 2020 v hotelu Liberec.
Jednání VH přijalo usnesení z něhož vybírám:
- k nezaplaceným členským příspěvkům za r. 2019: ukončit členství těch TJ/SK, které příspěvky za rok
2019 nedoplatí do 30. 6. 2020
- potvrdila pravidla, stanovení a zaplacení členských příspěvků za r. 2020 a 2021
- schválila výroční zprávy za r. 2018 a 2019
- zdůraznila povinnost aktualizovat údaje o své TJ/SK na stránkách Informačního systému ČUS
- zvolila pro období 2020-2024 výkonný výbor ve složení:
Ing. Vladimír Boháč, předseda, statutární orgán
pp. Oldřich Langhamr, Ing. František Ulman, Ing. Petr Seifert, Petr Zahradník, Josef Vild, Hana Lepová
- zvolila pro stejné období kontrolní komisi:
Jaroslava Skopková, předsedkyně , Ing. Zdeněk Kračmar a Václav Severýn –členové
Pozn.: kompletní text usnesení najdete na našich webových stránkách: www.lb-sto.cz v levé záložce
2) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZA r. 2020:
Pro r. 2020 platí stejné zásady, jako v minulých letech:
- výše členských příspěvků je dána velikostí TJ (= počtem členů) v rozmezí 300,-Kč při počtu členů do
50 až po 5.000,-Kč při velikosti nad 700 členů
. – termín pro platbu za r. 2020 je stanoven do 30. 6. 2020
Ostatní informace opět najdete na našich webových stránkách. Výše členského příspěvku je příspěvkem TJ/SK
na celý kalendářní rok!
3) AKTUALIZACE ÚDAJŮ O VAŠÍ TJ/SK v INFORMAČNÍM SYSTÉMU ČUS (IS ČUS):
Informační systém ČUS je systém, který slouží k evidenci nejen členské základny daného spolku, ale
zahrnuje i údaje o orgánech TJ, jejím hospodaření, či placení členských příspěvků. V neposlední řadě slouží
též jako zdroj informací pro kontrolu – př. při kontrole počtu členů v žádostech o poskytnutí dotací či
grantů z programů vyhlášených př. městy. Využijme současný stav k aktualizaci a doplnění údajů.
Dle platné směrnice ČUS: „O sběru dat a údajů v ČUS z.s. a jejich členských subjektů“ je povinen,
každý sdružený spolek, minimálně jednou ročně (lépe průběžně) aktualizovat v IS ČUS údaje o svém spolku
v oblastech:
- počtu členů, jejich věku, začlenění (šetření stavu členské základny)
- aktualizace údajů o sportovních zařízeních ve vlastnictví nebo užívání (pasport)
- zjišťování ekonomických údajů o aktivitách spolku
- TERMÍN: za r. 2019 – do: 31. 5. 2020
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4) ANKETA „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec za r. 2019“:
Slavnostního vyhlášení se konalo v úterý 4. února 2020 od 18:00 hod v Babylonu v Liberci.
Opět šlo velice zdařilou akci za účasti skvělých sportovců a představitelů Libereckého kraje a partnerských
měst okresu Liberec, která vyhlášení podporovala: Liberec, Chrastava, Frýdlant, Hrádek n. Nisou, Raspenava,
Osečná, Hodkovice n. Mohelkou, Jablonné v Podještědí.
Dalšími partnery vyhlášení byly: Pivovar Rohozec, Technická univerzita Liberec a Severočeská
vodárenská společnost a.s. Teplice.
Konečné výsledky ankety najdete na našich www.lb-sto.cz
5) ANKETA „Nejúspěšnější sportovci v Libereckém kraji za r. 2019“:
Po vyhlášení výsledků v jednotlivých okresech Libereckého kraje bylo slavnostní vyhlášení
připraveno na 26. března 2020. Bohužel, „za oběť“ opatření k pandemii, padlo i toto vyhlášení.
V současné době je vyhlášení nejúspěšnějších sportovců LK pozastaveno s tím, že pokud by nebylo
možné do měsíce sportovce vyhlásit, bude letošní slavnostní vyhlášení zrušeno a po 15. 5. 2020 by
pak byly zveřejněny výsledky elektronickou formou.
6) RŮZNÉ:
- přestože kancelář okresní organizace s určitými omezeními funguje - v případě vážné potřeby
osobní konzultace doporučuji si schůzku sjednat telefonicky, nebo mailem.
Běžná spolupráce formou mailu:v.bohac@lb-sto.cz či telefonu: 603 844 413, nebo 484 143 007
funguje denně.
-informace o stavu vyřizování žádostí v rámci vyhlášených programů na Libereckém kraji vás budu
informovat co nejdříve. Vzhledem ke zrušení zasedání zastupitelstva kraje v měsíci dubnu, bude
prvním možným termínem pro schválení záležitostí nejdříve jednání zastupitelstva 26. 5. 2020.

17. 3. 2020

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