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                        Z P R Á V Y  č. 5/2010 
 

1) dotace na údržbu pro jednotlivé TJ/SK: 
 

VH LB-STO o.s. schválila klíče rozdělení dotací na údržbu na r. 2010. Podmínkou  čerpání této dotace je mj. i sepsání 
řádné smlouvy s okresním výborem. Přes urgence k dnešnímu dni smlouvy nepředaly tyto TJ/SK: 
Viktoria Dětřichov, Slovan Frýdlant, AB Hejnice, SK Hodkovice n.M, VSK Slavia TU Lbc, Sever Lbc, Slovan TBT 
Lbc, Bílí tygři Lbc, Preciosa Minkovice, Sokol Oldřichov, Jiskra Raspenava, Sokol Rynoltice, TK Frýdlant, KF Krásná 
Studánka, Patriots Lbc, SK SKI Lbc, FK Pěnčín – Turnov, VK TU Lbc, SK Bílý Potok p. S., SK VTJ Rapid Liberec. 
TJ/SK, kterým vznikl nárok na dotaci a mají podepsanou smlouvu mohou, pokud tak již neučinily, čerpat prostředky na 
údržbu, které má okresní výbor okamžitě k dispozici. 
  

2) různé: 
 

2.1:  na podzim proběhnou volby do obecních  městských zastupitelstev – připravme se na ně, volme a změňte to, 

        co se vám nelíbí - jako příklad mohou sloužit nedávné výsledky parlamentních voleb! 

        Unie pro sport a zdraví  pod jejíž hlavičkou jsme v poslední době šli do voleb nabízí opět spolupráci:  

         v Liberci  na aktivní tvorbě kandidátky, v ostatních městech a obcích možnost kandidovat pod USZ, čímž si 

         ulehčíte případné shánění podpisů pro kandidátku nezávislých. Jakékoliv informace vám podá předseda 
         Ing. Veselka(602 411 147), nebo pí. Quirenzová(607 527 043).   

         Pozor – čas ale neúprosně letí – podepsané a potvrzené kandidátky se odevzdávají do 10. srpna!!! 

   Neváhejme! Bez účasti našich zástupců v orgánech rozdělujících peníze se na sport bude neustále 

   zapomínat! Kdo sleduje současné názorové spektrum naší nové vlády, musí vidět, že sport opět „nebude mít  

   na růžích ustláno“. 

   Ve městě Liberec je v současné době kandidátka téměř hotová – do „úplného naplnění“ kandidátky 
   (maximální počet 39) chybí ještě 5 kandidátů. Máte-li na někoho tip, případně byste sami měli zájem  

   kandidovat, obratem kontaktujte výše uvedené zástupce USZ. 

   
2.2:  úrazová pojistka: i pro r. 2010 platí uzavřená úrazová pojistka pro členy TJ/SK sdružených v ČSTV. 
        Číslo pojistky: 495000830-7 uzavřené u Kooperativy a.s. 

 
2.3:  čerpání dotace ze státního programu „Sportuj s námi“: 

        také pro letošní rok obdržela LB-STO o.s. mimořádné prostředky na podporu masových a náborových akcí ze 
        státního programu „Sportuj s námi“ – letos ve výši 90.900,-Kč z kterých má v současné době k dispozici 50%. 
        V návaznosti na usnesení naší letošní VH vyzýváme TJ/SK k předkládání požadavků.  
         Pro vyúčtování platí obdobné podmínky jako pro čerpání údržby – tzn.: lze proplatit maximálně do výše 70%, 
         výši dotace určí RVV na základě předložených podkladů = účetní doklady vč. dokladů o jejich zaplacení(pokladní  
         doklad nebo výpis z účtu) + propagační materiál + prezence, či výsledková listina + krátké zhodnocení akce. 
         Nezapomeňte, že součástí propagačních materiálů musí být i logo „Sportuj s námi“ – bez tohoto nelze žádnou akci 

         finančně z tohoto programu podpořit! Pokud logo nemáte, ozvěte se – pošlu E-mailem! 
 
2.4:   13. ročník festivalu sportovních filmů SPORTFILM LIBEREC 2010: 
         Ve dnech 5. – 7. října proběhne v Liberci za našeho pořadatelství již. 13. ročník. Tentokrát bude promítacím místem 
         „náměstí“ obchodního domu GÉČKO vedle Globusu v Liberci. Promítat se bude denně v čase od 9:00 hodin do 
          19:00 hodin. 
          Slavnostní vyhlášení výsledků festivalu proběhne 6. října v aule „M“ na Technické universitě v Liberci – Harcově. 

 

3)    úřední hodiny na okresním výboru LB-STO o.s. v Jablonecké ulici v srpnu: 
         Ing. Boháč: průběžně 
         pí. Vořechovská: dovolená ve dnech  5. – 11. srpna a 17.- 18. srpna 

                              pozn.: pondělí a pátek neúřaduje!, -  telefonní spojení zůstává v platnosti, rovněž E-mail. adresa 
        pí. Quirenzová: dovolená do 8. srpna, od  9. 8. pracuje 
 
 
Liberec:  3. srpna 2010                                                          

                                                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                                              předseda  RVV LB – STO o.s.    


