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Z P R Á V Y č. 3/2011
1) dotace na údržbu a provoz:
V letošním roce má naše regionální sdružení k rozdělení(dle schválených klíčů) dotaci ve výši 988.800,-Kč.
Z této částky máme v současné době již na účtu 90% - tj. 886.200,-Kč.
Pro čerpání této státní dotace platí přísná pravidla tak, jak je vydalo MŠMT.
Jednou z podmínek čerpání dotace je sepsání smlouvy s LB-STO o.s.
Přes zaslání tiskopisů do TJ do dnešního dne smlouvy nevrátily TJ: Bulovka, Habartice, Jezdecký klub Lbc,
AB Hejnice, Jiskra Hejnice, Sp. Chrastava, Bílí tygři Lbc, Sokol Pěnčín, Jiskra Raspenava, TJ Rochlice,
Jiskra Vratislavice, TK Frýdlant, SK Raspenava, Rapid Pavlovice, Patriots Lbc, SK SKI Lbc, VTJ Ještěd
Lbc a Tatran Jablonné v P.
Bohužel pro letošní rok(a zřejmě i pro roky další) stanovilo MŠMT ve smlouvě o poskytnutí dotace i další
zásadní podmínku a tou je vedení podvojného účetnictví subjektem, který je konečným příjemcem státní
dotace!!! Rozhodnutí opírá o usnesení vlády č. 92 ze dne 1. 2. 2010 stanovující „Zásady vlády pro
poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní
správy“.
ČSTV se snažilo s MŠMT vyjednat nějakou zásadní výjimku, aby příjemcem dotací mohly být i TJ/SK,
které vedou jednoduché účetnictví(tzv. daňovou evidenci). Bohužel se tak nestalo a tak jedinou výjimkou je
fakt, že pro r. 2011 mohou vést příjemci dotace „zjednodušené“ podvojné účetnictví. Stanoviska náměstka
MŠMT p. Kocourka a daňového poradce Ing. Topinky vám zasíláme s těmito Zprávami.
Z uvedeného vyplývají následující závěry:
a) dotaci můžeme v letošním roce poskytnout pouze té TJ/SK, která podepíše s LB-STO smlouvu a
povede podvojné účetnictví !!!
(doklady použité pro vyúčtován této dotace musí být uloženy v TJ po dobu minimálně 10 let a musí
být označeny číslem rozhodnutí: 502011_4_005).
b) doporučujeme, aby TJ/SK (minimálně ty, které jsou každoročně příjemcem státní dotace na údržbu)
„přešly“ na podvojné účetnictví – pokud možno ještě v průběhu r. 2011 a vyřešily si tak problém pro
příjem státních dotací(obdobné pravidlo platí již pro příjemce dotace z EU).
2) dotace z programu „Sportuj s námi“:
Rovněž převážnou část těchto prostředků máme již na účtu (z plánovaného objemu 92.500,-Kč) - tj.
88.200,-Kč.

Vzhledem k tomu, že se rovněž u těchto peněz jedná o státní dotaci, platí zde plně podmínka vedení
podvojného účetnictví konečným příjemcem dotace!!!
Z uvedeného vyplývá, že příspěvky na akce náborového a masového charakteru(ne mistrovské soutěže) můžeme
letos poskytnout pouze TJ/SK , které předloží řádné vyúčtování a dokladování akce a vedou podvojné účetnictví.
Doklady použité pro vyúčtování této dotace musí být v TJ uloženy minimálně po dobu 10 let a musí týt označeny
číslem rozhodnutí: 502011_3_011.

3) různé:
3.1: pojištění odpovědnosti trenérů: s účinností od 3. 1. 2011 byla mezi ČSTV a Kooperativou a.s.
podepsána smlouva o odpovědnosti trenérů při výkonu jejich činnosti. Smlouva má číslo: 7720545599
3.2: úrazová pojistka č. 495000830-7 s Kooperativou a.s.
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3.3: investiční program 2012: - doporučuje se získat souhlas se stavbou od daného sportovního svazu
- termíny pro předložení: - na LB-STO o.s.: do 20. srpna 2011
- na ČSTV v Praze: do 31. srpna 2011
Lze uplatnit i cestou přímého podání na MŠMT – v takovém případě ČSTV nezajišťuje poradenský servis.
3.4: rekreace na Kristýně: k dnešnímu dni jsou ještě volné týdenní termíny v měsíci srpnu.
Chata je pro 4 osoby a je standardně vybavena. Cena pro členy sdružených TJ/SK: 550,-Kč/den celá chata,
cizí: 680,-Kč/den. V případě zájmu kontaktujte předsedu.
3.5: problematika hluku:
Při pořádání akcí bývá zvýšená hladina hluku – ať již hudbou, či diváckou kulisou, což bývá někdy problém
pro dané okolí. Co na to obecně platné předpisy? Ty stanovují pouze hygienické limity hluku, které nesmí
být překročeny. Uvedenou problematiku řeší zákon č. 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví. Závazné
limity hluku pak stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb (§ 11, příloha č. 3).
Problematiku řeší a nápravná opatření ukládá místně příslušná Krajské hygienická stanice po provedení
kontrolního měření hluku. Měření hluku mohou provádět pouze autorizované osoby.

Liberec: 21. 7. 2011

Ing. Vladimír Boháč
předseda RVV LB – STO o.s.
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