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                        Z P R Á V Y  č. 5/2011 
 
1) mimořádná valná hromada ČSTV: 

Dne 26. 11. 2011 proběhla v Nymburce valná hromada ČSTV s přídomkem „mimořádná“. VH se zabývala současnou, 
téměř katastrofální, situací v ČSTV. Fakticky se řešil rozkol uvnitř ČSTV – mezi komorou TJ/SK(regionů) a komorou 
svazů a problematika financování na další období. Dle programu jednání byly projednány tyto zásadní body VH: 
- zpráva o majetku a hospodaření k 30. 9. 2011: obsáhlá zpráva byla vzata na vědomí, ale nebylo k ní schváleno 
navržené usnesení. Z diskuse vyplynulo nové usnesení, které zakazuje stávajícímu vedení jakoukoliv manipulaci 
s majetkem a zavazování organizace 
- novela stanov ČSTV: dlouhodobý proces přípravy přinesl na jednání 4. variantu, která byla výsledkem kompromisu 
v jednání obou komor. Došlo k zásadní změně – přechodu z dvoukomorového na jednokomorový systém, čímž by se 
v budoucnosti mělo zamezit patové situaci při hlasování. Určitá forma 2-komorového systému zůstala zachována pro 
volbu orgánů. Na základě jednání byl stanoven i termín pro další mimořádnou a zároveň volební VH - na 28. ledna 
2012. Změna názvu organizace nebyla vůbec projednávána. 
- odvolání stávajícího výkonného výboru: přestože se počítalo s tím, že tyto otázky budou řešeny až na mimořádné VH 
v 1/2012, došlo nakonec k hlasování a jednoznačnému odvolání předsedy, místopředsedy a členů VV. Tito byli zároveň 
pověřeni výkonem činnosti do mimořádné VH při zásadním omezení jejich pravomoci. 
Tragickými, z pohledu dalšího vývoje v ČSTV, se jeví následující informace: 
- pro r. 2012 se počítá s nulovou dotací pro okresní sdružení 
- jsou vypovězeny smlouvy: úrazová, o zodpovědnosti trenérů, s OSA a Intergramem! Pokud se je nepodaří do 31. 12. 
2011 zaplatit pro příští rok, budou ukončeny, což přinese další obrovské problémy pro sdružené subjekty a jejich členy. 
 

2) dotace na údržbu a provoz: 
Prostředky na údržbu a provoz pro r. 2011 jsou již vyčerpány. Nevyčerpané nároky dle usnesení VH byly rozděleny 
mezi 18 TJ/SK žádajících o mimořádné dotace. V současné době probíhá vyúčtování dotace vůči státnímu rozpočtu 
prostřednictvím ČSTV. Bohužel, objevily se i dvě TJ/SK, které doručily vyúčtování po zkráceném termínu pro čerpání 
a jejich nároku tak nebylo možno vyhovět. 
 

3) dotace z programu „Sportuj s námi“: 
V současné době zbývá cca 15.000,-Kč k čerpání – zájemci musí žádosti předložit nejpozději do 10. 12. 2011 – po 
tomto datu opět musíme prostředky vyúčtovat vůči státnímu rozpočtu. 
 
    4)     různé: 
- anketa „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec za r. 2011“ - vyhodnocované kategorie: družstva a jednotlivci 
mládež, družstva a jednotlivci dospělí, handicapovaní jednotlivci a družstva, trenér, veterán nad 60 let, mimořádný 
sport. výkon a cena Fair play. Návrhy za své sportovce pošlete k nám co nejdříve, ať své sportovce nediskriminujete! 
Bližší informace pak budou v Libereckém deníku a na našich www. 
Slavnostní vyhlášení proběhne: 15. února 2012 v zábavním Centru Babylon, v sále EXPO od 18.00 hodin. 
- statistická hlášení za rok 2011 - i přes současnou situaci v ČSTV budeme společně s vámi zajišťovat dle tabulky: 
Název hlášení - úkol termín doplňující informace 
malé hlášení – přehled údržby NE vzhledem ke změně distribuce dotace na údržbu(přes svazy) v 2012 
pasportizace 10.1.2012 minimálně ty TJ, které letos stavěly z dotací MŠMT 
členská základna 10.2.2012 přehledy statistiky vaší TJ budou zaslány mailem(poštou) 
výkazy o hospodaření TJ 15.3.2012 tiskopisy pouze v elektronické podobě na našich www!!! 
 
- náš festival uspěl na světovém finále v Miláně: snímek „ Arco climbing“ obdržel malou cenu a snímek „Zrušíme 
tělocvik“ pak obdržel cenu „Klubu italských olympioniků“ 
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