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Z P R Á V Y č. 6/2009
1) dotace na údržbu pro r. 2009:
Stále přetrvává nečerpání dotací na údržbu, přičemž výkonný výbor má k dispozici prostředky pro čerpání této dotace.
TJ mohou obratem, při předložení patřičných dokladů a za předpokladu, že odevzdaly na RVV LB-STO o.s.
podepsanou smlouvu, prostředky čerpat( budou jim, po provedené kontrole dokladů a do stanovené výše pro danou TJ,
odeslány na účet).
Připomínám, že je třeba zaslat kopie dokladů, faktury musí znít řádně na danou TJ/SK, při dokladování spotřeby energií
dále rozpis záloh plynárny či elektrárny a doklady o zaplacení záloh(faktur). Upozorňuji, že pro TJ, které účtují
v podvojném účetnictví nejsou zaplacené zálohy nákladem a pokud chce TJ tyto náklady uplatnit, musí si sjednat
s elektrárnou či plynárnou individuální uzavření(vyúčtování) daného období – teprve pak lze tyto náklady pro účely
čerpání dotace na údržbu použít. Ke všemu je třeba připojit dopis, v němž bude uvedeno že „předávané doklady jsou
řádně zaúčtovány v účetnictví TJ v r. 2009“.
Upozorňuji, že termín čerpání dotace je z rozhodnutí valné hromady( usnesení) stanoven do: 15. listopadu 2009!
2) vyúčtování státní dotace Program VIII – údržba a provoz TVZ:
Malé tabulky byly rozeslány do TJ/SK ve 45. týdnu. Týká se pouze TJ/SK, které účtují ve svém účetnictví o nákladech
na údržbu a provoz tělovýchovných zařízení. Termín odevzdání: do 15. PROSINCE 2009
3) pasportizace sportovišť:
Změny v rozsahu majetku ve vlastnictví TJ/SK musí TJ nahlásit do 15. LEDNA 2010 na LB-STO o.s.
Informace v písemné podobě musí obsahovat stručný popis změny a hodnotové( účetní) vyjádření změny.
4) statistické hlášení o stavu a složení členské základny k 31. 12. 2009:
V průběhu prosince vám budou odeslány stavy členské základny tak, jak jsou evidovány na LB-STO o.s. – stačí jen
vyškrtat „již nečleny“ a ke každému oddílu připsat nové členy( vč. RČ – bez RČ není člen členem).
TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ AKTUALIZOVANÉ ČLENSKÉ ZÁKLADNY: 8. ÚNORA 2010.
Upozornění: i v případě, že nedošlo ke změně členské základny, musíte toto nahlásit na LB-STO v písemné
formě!!! Jde o základní povinnost sdružené TJ/SK vůči okresnímu výboru.
5) výkazy hospodaření( „Výkaz o majetku“ a „Výkaz o příjmech a vydáních“
Výkazy o hospodaření v TJ/SK jsou nezbytnou nutností = povinností pro TJ/SK vůči okresnímu výboru. Na jejich
základě, a na základě schválených kritérií na valné hromadě, je pak prováděn výpočet výše dotací pro TJ/SK
v následujícím roce – tedy, v tomto případě, v r. 2010. Tiskopisy budou do konce roku k dispozici na našich
internetových stránkách ke stažení. Termín pro odevzdání: do 15. BŘEZNA 2010
6) anketa „NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI OKRESU LIBEREC ZA r. 2009“
Ve spolupráci s Libereckým deníkem, Statutárním městem Liberec a agenturou ČOK CZ s.r.o. naše okresní organizace
vyhlašuje další ročník této populární ankety. Informace k anketě budou zveřejňovány v Libereckém deníku od začátku
listopadu, hlasovací lístek a nominované sportovce najdete i na našich www.lb-sto.cz.
Výzva k TJ/SK i k jednotlivým funkcionářům: návrh na sportovce či sportovní kolektiv může předložit
kdokoliv! Pokud chcete, aby byl váš sportovec či kolektiv zařazen do hlasování( a měl tak šanci na umístění mezi
vyhlašovanými sportovci), pošlete svůj návrh v písemné podobě na RVV LB-STO o..s. do 27. 11. 2009!
Na slavnostním vyhlášení výsledků ankety, které proběhne 21. ledna 2010 od 18:00 hodin v kongresovém centru
nového hotelu Babylon, bychom chtěli též odměnit sportovce za příkladný čin ve sportu a odměnit jej cenou „Fair
play“. Dále bychom pak chtěli odměnit za celoživotní práci vybraného, dlouholetého funkcionáře – uvedením do
„Síně slávy“ . Máte-li ve své TJ sportovce či funkcionáře, kteří by si toto ocenění zasloužili – pošlete nám svůj návrh.
7) různé:
7.1: stále jsou k dispozici( k čerpání) prostředky na náborové a masové akce( nesoutěžní charakter) z programu
„Sportuj s námi“ . Žadatelé předloží doklady o nákladech, propagaci a přehled účasti( nebo výsledková listina)
7.2: v r. 2010 proběhne volební VH – návrhy předkládejte na RVV LB-STO o.s. do 15. 4. 2010.
7.3: datové schránky, které začaly v ČR platit pro organizace od 1. 11. 2009, se netýkají občanských sdružení(TJ).
Liberec: 9. listopadu 2009
Ing. Vladimír Boháč
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