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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. 4/2019 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 
  
1) SPORTFILM LIBEREC 2019: 
22. ročník festivalu sportovních filmů SPORTFILM LIBEREC 2019 je opět úspěšně za námi. Na začátku října  
proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků v obřadní síni liberecké radnice.  Z 24 přihlášených snímků si nejvyšší  
ocenění odnesl snímek ČT Celoživotní zápas Gustava Frištenského. Prestižní cena Jiřího Kössla pak  
byla udělena rovněž ČT za Archiv D.  
Na světové finále do Milána pak z našeho festivalu zamířilo celkem osm snímků a nutno říci, že se mezi snímky  
z dalších 15 národních festivalů neztratily. Snímky „Fotbal jménem Masopust“ a „Turnaj, který svět neviděl“  
získaly malé ocenění a diplom za umístění mezi pěti nejlepšími snímky ve svých kategoriích. Ohromnou radost  
nám všem ale udělal snímek „Zlatý podraz“ který byl oceněn plaketou jako nejúspěšnější snímek v kategorii 
celovečerních filmů se sportovní tematikou.   
Program a bližší informace najdete na festivalových stránkách: www.sportfilm.cz.  
 
2) členské příspěvky na r. 2019:  
Pro r. 2019 platí stejná výše členských příspěvků tak, jak byla schválena na valné hromadě v loňském roce. 
Termín pro zaplacení byl 30. 6. 2019  - přesto k dnešnímu datu stále ještě evidujeme 15 TJ/SK, které  
jsou stále ještě ve skluzu. 
Veškeré potřebné informace najdete na úvodní stránce našich internetových stránek www.lb-sto.cz . 
 
3) anketa o „Nejúspěšnější sportovce  okresu Liberec za r. 2019“:  
Termín slavnostního vyhlášení je stanoven na úterý 4. února 2020 od 18:00 hod v Babylonu. 
Vzhledem k tomu, že letošní ročník budeme realizovat bez úzké spolupráce s Deníky, je třeba využít ostatní 
média a naši vzájemnou spolupráci k zajištění nominace sportovců tak, aby se na žádný významný a výrazný  
sportovní výkon nezapomnělo.  
Znovu vám pošlu do TJ/SK nominační listy – na nichž můžete navrhnout svoje sportovce jednotlivce 
či kolektivy do této ankety. 
Základní termín pro zaslání nominací je 15. 12. 2019 (nutno zpracovat ucelenou nominaci pro hodnotící 
komisi) s tím, že sportovní výkony dosažené po tomto datu, ale do 31. 12. 2019, nám budete posílat operativně. 
       
4) program „Můj klub 2020“ z MŠMT: 
Přestože byla k 1. 8. 2019 novelou „Zákona o podpoře sportu“ konstituována „Národní sportovní agentura“,  
ještě pro r. 2020 dotační program „Můj klub 2020“ vyhlásilo MŠMT. 
Potřebné informace najdete na stránkách MŠMT – pomocnou ruku vám nabízí i naše okresní organizace  
a nově i Servisní centrum sportu ČUS Liberec. Pro všechny potencionální zájemce o podání žádosti máte  
u těchto Zpráv připojen skvělý, detailní manuál zpracovaný Pražskou tělovýchovnou organizací (PTU).  
Jeho užitím se nemusíte bát, „že někomu kradete jeho práci“ – s PTU jsme na využití našimi TJ/SK domluveni 
a máme k tomu i písemný souhlas. 
 
5) vyúčtování programu „Můj klub 2019“: 
Pokud váš klub, TJ obdržela dotaci z uvedeného programu (a nejen z něho) máte jako příjemce dotace 
vůči poskytovateli dvě povinnosti: 

- Vlastní vyúčtování dotace 
- Provést finanční vypořádání s MŠMT dle vyhl.367/2015 Sb 

Nesplnění těchto povinností může mít za následek jak sankce, tak i vyřazení žádostí pro další období.  
Bližší pokyny najdete opět na stránkách MŠMT na následujícím odkazu: 
             http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim-1 
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6) různé: 
6.1: s ohledem na nejasné financování okresních organizací v r. 2020 rozhodl výkonný výbor LB-STO  
       z.s., že valná hromada spolku se bude konat až v měsících leden – únor 2020, kdy se předpokládá  
       již faktické rozhodnutí Národní sportovní agentury o způsobu financování sportu a jeho 
       organizačních struktur počínaje r. 2020. 
6.2: ČUS vyhlásilo i na r. 2020 program „Sportuj s námi“ – žádosti je potřeba podat do 30. 11. 2019. 
       Detailní informace vč. přihlášky najdete na stránkách ČUS z.s. . www.cuscz.cz  
6.3: v souvislosti s podáváním různých žádostí o dotace se velice často k těmto, jako nedílná součást,  
       podávají i různá potvrzení o bezdlužnosti, bezúhonnosti, neporušení rozpočtové kázně, že nemá  
       subjekt závazky po lhůtě splatnosti – tedy různé formy „čestného prohlášení“. Upozorňuji, že  
       tato prohlášení nejsou vůbec formalitou, a že jsou již známé případy, kdy poskytnutí dotace na  
       základě lživého čestného prohlášení byly klasifikovány jako dotační podvod se všemi trestně – 
       právními důsledky. 
6.4: možné řešení pro neuspokojené žadatele o dotaci „Můj klub 2019“. Česká unie sportu se snaží 
       o pomoc klubům, které se domnívají, že byly vyřazeny neoprávněně, případně dosud jim  
       přislíbená dotace nebyla poskytnuta apod. Pokud mezi takové subjekty patříte a vaše „výše dotace  
       je pro vás zajímavá“ – a máte zájem to zkusit řešit, kontaktujte mě. 
6.5: 7. 11. 2019 se konala v Praze schůzka zástupců okresů a krajů s p. Hniličkou a dalšími pracovníky 
       „agentury“ – informace, že pro r. 2020 by měl mít sport 7,25 mld a v r. 2021 8 mld. Budeme tedy  
        doufat, že už se konečně tyto pozitivní informace pro sport stanou realitou.   
 
 
 
11. 11. 2019                                                                                    Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                 předseda  OVV LB – STO z.s.   
 
  

 

 

Manuál - 
Podávání-žádostí-do-programu-MŮJ-KLUB-2020.pdf

 


