Informace pro SK/TJ Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s.
1) Olomoucký kraj vypsal programy na podporu sportu pro rok 2018. Pod následujícím
odkazem najdete potřebné informace
https://www.kr-olomoucky.cz/aktualni-dotacni-programy-cl-4063.html
2) Do 30. 9. 2017 byl termín pro úhradu členských příspěvků Okresnímu sdružení ČUS
Šumperk ve výši 600 Kč za spolek a rok. Celá řada členských spolků tuto povinnost
vyplývající ze stanov OS ČUS dosud nesplnila. Informace, včetně variabilních symbolů
pro platbu naleznete ZDE: http://sumperk.cuscz.cz/
Variabilní symboly plateb pro nově přijaté spolky jsou
Cheetahs cheer team, z.s.
17223
Tenisový klub Jindřichov, z.s.
17224
3) Kancelář OS ČUS Šumperk nabízí SK/TJ formou daru 30 ks dřevěných čalouněných
židlí (vhodné do kluboven apod.) a 8 ks skřínek – viz fotografie v příloze.
Odvoz si zajišťuje obdarovaný.
4) Kancelář OS ČUS – Servisní centrum sportu, připravuje pro SK/TJ, které obdržely
dotaci z Programu VIII. MŠMT – Organizace sportu ve sportovních klubech v roce
2017 konzultaci, týkající se využití této dotace a zejména vyúčtování apod. Termín
konání bude cca v polovině října 2017 a uskuteční se v Šumperku.
SK/TJ které mají o tuto konzultaci zájem, potvrďte jej obratem na mail
simicek@spk.cz
5) Připomínáme všem SK/TJ, aby průběžně doplňovaly svoje údaje o členské základně v
„ Informačním systému ČUS“. Při vyhlášení státních programů na podporu sportu pro
rok 2018 (očekává se v polovině listopadu 2017), bude členská základna ověřována
podle údajů právě z tohoto systému!
6) Program IV. MŠMT – údržba a provoz sportovních zařízení v roce 2017. Po zrušení
tohoto programu ministrem koncem září 2017, byl ministerstvem tento program pro
rok 2017 vyhlášen opět v pondělí 2. října 2017 ( http://www.msmt.cz/sport1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-iv ), avšak v podobě, která
neumožňuje účast SK/TJ, ale pouze střešních sportovních organizací a to na majetek
výhradně v jejich vlastnictví. Došlo tedy k naprostému nepochopení situace
tělovýchovných jednot a sportovních klubů ze strany MŠMT. Česká unie sportu
podniká kroky k nápravě tohoto stavu, nicméně nelze v tuto chvíli předpokládat
výsledek. O vývoji vás budeme informovat.
7) SK/TJ, které jsou adresáty dotace z programu údržby Olomouckého kraje
připomínáme, že konečný termín pro vyúčtování této dotace je do 16. 11. 2017!
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