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Z P R Á V Y č. 3/2015
(VŠECHNY ZPRÁVY JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz)
1) Valná hromada okresní organizace a nové stanovy dle NOZ:
Na konci loňského roku, kdy byla svolána řádná VH byla účast méně než 50%. Dle stávajících stanov
nešlo postupovat jinak, než jak se postupovalo:
- prodloužil se mandát členům stávajícího VV o jeden rok v souladu s čl. 5.1.2 a čl. 6.7 stanov
- projednaly se ostatní materiály s tím, že budou vypracovány nové stanovy a předloženy VH v r. 2015
Výkonný výbor svolává tedy v souladu s těmito závěry na 26. 11. 2015 valnou hromadu, jejímiž hlavními
body bude volba orgánů organizace (spolku) a schválení nových stanov se zapracováním ustanovení dle
NOZ. Materiály, vč. návrhu stanov budou do TJ/SK včas zaslány k prostudování.
Nyní, opět v souladu se stanovami, by sdružené subjekty měly přeložit návrhy na členy výkonného výboru
a členy revizní komise. VV stanovil pro předkládání návrhů termín: 12. 11. 2015 písemně/ ne pouze
mailem, s uvedením navrhovatele, podpisem a razítkem/ na adresu sídla okresní organizace.
2) platba členských příspěvků:
Stále existuje poměrně velká část sdružených TJ/SK, která nesplnila usnesení poslední valné hromady
k zaplacení členských příspěvků za TJ/SK na r. 2015 na účet okresní organizace
( č. ú.: 19-6285670207/0100, variabilní symbol číslo vaší TJ).
Výše příspěvku je dána tabulkou, která je umístěna na našich internetových stránkách. Na základě řady
dotazů sděluji, že uvedená hodnota je poplatkem za celou TJ, nikoliv za jednotlivce!
Dle platného usnesení měly být členské příspěvky za sdružené TJ/SK na r. 2015 uhrazeny do 30. 4. 2015
v závislosti na velikost vlastní členské základny TJ/SK k 31. 12. 2014.
Žádám tedy ty TJ/SK, které dosud nesplnily svoji základní povinnost, aby tak učinily co nejdříve.
3) nový „Informační systém ČUS“:
Již v červenci dostaly TJ informaci o spouštění nového informačního systému ČUS(viz. Zprávy č. 1/2015)
Opět i v tomto případě musím konstatovat, že řada TJ nepožádala o přidělení přístupového kódu do
nového IS ČUS. Od TJ požaduji předat tato dvě informace:
- jméno osoby, která bude administrátorem změn a „udržovatelem“ údajů o TJ = správce
- mailový kontakt, prostřednictvím něhož bude komunikováno
PS: zdůrazňuji, že nelze z mé strany poslat přístupové kódy komukoliv, protože se jedná o citlivá data a
a umožnění nekontrolovatelného přístupu k nim by bylo posuzováno jako porušení zákona o ochraně
osobních dat.
4) žádosti o dotace na MŠMT:
Informace z MŠMT k jednotlivým programům jsou v letošním roce, mírně řečeno „neúplné“. Bohužel,
ani po včerejší poradě v Praze nemohu dát lepší !
Neustále padají dotazy, jak to bude se žádostmi na r. 2015 v P III: bohužel, do včerejšího dne ministerstvo
žádné rozhodnutí nevydalo a tak se potichu začíná hovořit o tom, že by se mohlo stát, že nic nebude!
Žádosti na r. 2016:
P IV/údržba/: naše organizace administruje smlouvy pro některé svazy a ČUS. Bohužel, tuto možnost
využilo pouze 10 TJ/SK
P VIII/činnost/: z rozhodnutí ministryně byl původní program pozastaven a vypsána nová pravidla pro
podávání žádostí – přímo na MŠMT
5) žádost o dotaci – na Libereckém kraji:
Sport v rámci Libereckého kraje hraje významnou roli o čemž svědčí i obrovský nárůst dotací do
sportovního prostředí z LK. Lze tam bez nadsázky říci, že sportovci „sklízí“ výsledky spolupráce se
Starosty pro LK a koalicí na LK.
V současné době je vyhlášen dotační fond na obrovské prostředky - ve výši 20 mil. Kč. Dotační titul:

4.21 – pravidelná sportovní činnost sportovních organizací
Kompletní informace najdete na stánkách Libereckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.
Nezapomeňte na termín pro podání žádostí: 16. 11. 2015 do 14.00 hodin!
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6) různé:
6.1: v letošním roce byl úspěšně spuštěn inovovaný program ČUS – „Sportuj s námi“. Pro r. 2016 se
počítá s jeho pokračováním. Zájemci o akci najdou bližší informace na stránkách ČUS a nebo na adrese:
www.cus-sportujsnami.cz. V případě, že vaše akce bude zařazena do celostátního kalendáře, máte šanci
získat i určitou finanční podporu.
Z podmínek jen vybírám ty nejzákladnější: - nemůže jít o oficiální svazovou akci, - minimálně pro 100
osob z různých věkových skupin, nelze zařadit „seriály“ akcí – musí to být „izolovaná“ soutěž.
6.2: naše organizace úspěšně uspořádala 18. ročník festivalu sportovních filmů „Sportfilm Liberec 2015“
(výsledky byla prezentovány v pořadu ČT BBS 1. 10. 2015). Vítězné snímky pak reprezentovaly naši
organizaci, festival, město, kraj a ČR na světovém finále v Miláně. I zde byl jeden snímek úspěšný –
obdržel malou cenu.
6.3: i za letošní rok 2015 počítáme s vyhlášením „Nejúspěšnějších sportovců okresu“. Žádám TJ/SK aby
předkládaly návrhy na sportovce a sportovní kolektivy. Mimo tradiční kategorie můžete podávat návrhy i
na cenu Fair play a „mimořádné sportovní výkony“, tj. výkony podané v jiných než mistrovských
soutěžích. Termín vyhlášení je stanoven na: 25. ledna 2016. O místu vyhlášení se v současné době jedná.
6.4: znova připomínám TJ/SK, že je nutné dle platného zákona, podat do 31. 12. 2015 návrh na změnu
stanov na Krajský soud, pobočku v Liberci. Všechny změny musí projít usnesením valné hromady!
Jde minimálně o doplnění názvu o spolek, z.s. nebo „zapsaný spolek“.
Většinou, ze zkušeností, se podání nepovede na první pokus – nenechávejte si až na poslední chvíli.
V přípravě stanov Vám mohu pomoci.

4. 11. 2015

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