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Z P R Á V Y č. 7/2010
1) Výkazy a hlášení za r. 2010:
S koncem roku přichází i povinnost sdružených subjektů zpracovat pro LB-STO o.s. několik základních hlášení:
1.1: údržba a provoz tělovýchovných zařízení v r. 2010 – termín: 15. 12. 2010
- hlášení se týká pouze TJ/SK, které mají vlastní majetek, případně mají majetek dlouhodobě pronajatý s
povinností jeho údržby
- údaje je nutné vyplnit za celou TJ a za celý rok (ne jen ve vazbě na poskytnutou dotaci na údržbu a provoz TVZ!)
- příslušnou tabulku vám pošleme v blízké době
1.2: pasport sportovišť – termín: 1. února 2011
- pouze pro TJ/SK, vlastnící majetky( nemovitosti a pozemky) které v r. 2010 zásadně rekonstruovaly,
modernizovaly, či do něj investovaly. Minimálně ty TJ/SK, které dostaly státní dotaci na investice z MŠMT.
- poslat informace o změnách jak věcných, tak ve finančním vyjádření. V případě nejasností kontaktujte předsedu.
1.3: aktualizace členské základny – termín: 5. února 2011
- všem TJ/SK bude zaslán v elektr. podobě aktuální stav členské základny tak, jak byl „vyzměnován“ za r. 2009
- opravy proveďte takto: - ty, kteří již nejsou členy TJ nevymazávejte, ale škrtněte, případně označte červeně
- nové členy připište nakonec vč. rodného čísla a názvu sport. oddílu, kam je zařazen
- vše lze poslat elektronicky zpět na adresu předsedy, případně vytisknout –opravit a doručit na LB-STO o.s.
Pošlete krátkou informaci i v případě, že se členská základna nemění!
1.4: výkazy hospodaření – termín: 20. března 2011
- tiskopisy vč. návodu na vyplnění si můžete „stáhnout“ z našich www.lb-sto.cz, nebo vyzvednout na LB-STO
- údaje vyplňte tak, aby navazovaly na výkazy za r. 2009
- údaje slouží pro výpočet dotací na údržbu v následujícím roce 2011 – věnujte vyplnění náležitou pozornost!
2) různé:
2.1: volby do obecních zastupitelstev:
Volby do obecních a městských zastupitelstev jsou za námi. Na řadě míst sportovci uspěli – uspěla i USZ ve městě
Liberec. Zde se již čeká jen na vyřízení odvolání k soudu. USZ by měla být členem koalice a Bc. Kocumová pak
náměstkyní primátora mj. pro sport od čehož si slibujeme jeho významnější podporu. Děkujeme všem aktivním!!!
2.2: čerpání dotace na údržbu + uzavřené smlouvy na čerpání těchto prostředků v r. 2010:
- k dnešnímu dni ještě neuzavřely smlouvy tyto TJ/SK: Dětřichov, Slovan Frýdlant, Sever Lbc, Slovan TBT Lbc,
Rochlice, Víska(povodně), TK Frýdlant, Patriots Lbc, SK SKI Lbc a VK TU Lbc. Bez smluv nelze peníze čerpat!!!
- dotace na údržbu a provoz za r. 2010 dosud nečerpaly:
viz TJ, které neuzavřely smlouvy + Bulovka, Český Dub, Doubí, Jiskra Hejnice, Slovan TBT Lbc, FK Nová Ves,
Pertoltice, Jiskra Raspenava, FK Kr. Studánka, SK Raspenava, Slovan Frýdlant-odd.kopané, Bílý Potok
- mimořádné dotace na údržbu po povodních: lze čerpat okamžitě při sepsání smlouvy a po dodání příslušných
podkladů. K dnešnímu dni nečerpaly: Slovan Frýdlant, Sokol Kunratice, FK Nová Ves a Sokol Víska.
Obecně - závěr: pokud nebudou výše uvedené prostředky vyúčtovány do 15. 11. 2010(usnesení naší valné hromady)
budou rozděleny mezi ostatní žadatele.
2.3: čerpání dotace z programu „SPORTUJ S NÁMI“:
k dnešnímu dni má LB-STO o.s. v tomto programu k dispozici ještě několik desítek tisíc Kč – pokud jste v TJ/SK dělali
nějaké náborové, či masové akce – předložte příslušné doklady a můžete dostat nějaké prostředky, které vám mohou
sloužit jako určitá kompenzace za nezískané prostředky na činnost pro r. 2010.
2.4: finanční situace v ČSTV:
Stav nelze opravdu označit již jinak než „katastrofální“ a finanční situace se v rámci ČSTV téměř pravidelně zhoršuje!!!
SAZKA již neposkytuje ani korunu, stát chce navíc pro r. 2011 změnit „místo určení a způsob využití“ státní dotace na
činnost( známé pod pojmem „kalousovné“), což by ve svém důsledku znamenalo úplné zastavení příjmů pro regionální
(okresní) organizace se všemi důsledky!!!
2.5: mimořádné zdroje na údržbu:
LB-STO získala určitý objem mimořádných prostředků na údržbu. Po zhodnocení čerpání prostředků na údržbu(viz.
bod 2.2) bude proveden RVV návrh na rozdělení zůstatku a mimořádně získaných prostředků na údržbu a provoz tak,
aby TJ/SK, které mají majetky a čerpají na ně provozní prostředky byla poskytnuta(proti řádnému vyúčtování) část
těchto prostředků jako kompenzace za neposkytnuté prostředky na činnost za r. 2010.
2.6: SPORTFILM LIBEREC 2010:
úspěšně zakončen – tři vítězné snímky i „bodovaly“ na světovém finále italském Miláně
Liberec: 9. listopadu 2010
Ing. Vladimír Boháč
předseda RVV LB – STO o.s.

