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Informace pro členské SK/TJ a sportovní svazy Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s.

1) Úhrada členských příspěvků OS ČUS 2016:
Členský příspěvek SK/TJ pro rok 2016:
-

600 Kč (šest set) za spolek se hradí na účet Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s.
2638841/0100

-

variabilní symbol platby je číslo, sestávající se z roku, ke kterému platba přísluší, tedy 16 - a pořadového čísla příslušné příspěvek platící SK/TJ z Informačního systému ČUS,
tedy 003, nebo 017, nebo 150 a tak podobně. Na příklad Sokol Bludov má variabilní
symbol 16003, Sokol Horní Studénky 16017, SK Hanušovice 16150 atd.
Celý seznam variabilních symbolů pro SK/TJ – názvy ještě z počátku roku 2016 – na
platby členských příspěvků pro rok 2016 je
uveřejněn na webu OS ČUS Šumperk http://sumperk.cuscz.cz/
K dispozici je také v souboru EXCEL již s novými názvy SK/TJ - přiložen ke
Zpravodaji!

-

konečný termín pro platbu členského příspěvku je do 30. září 2016!

-

zkontrolujte si prosím zda za vaši SK/TJ byla již platba členského příspěvku poukázána,
těch kteří tak již učinili se toto upozornění samozřejmě netýká!
2) Úpravy stanov a zápisy SK/TJ do spolkového rejstříku:
Dnem 1. 1. 2017 uplyne termín platný z Občanského zákoníku, který stanovuje povinnost
všech spolků (dříve občanských sdružení), upravit svoje stanovy do souladu
s Občanským zákoníkem a doplnit potřebné údaje do výpisu spolkového rejstříku. Po
uplynutí tohoto termínu a nesplnění uvedené povinnosti může dojít k zániku spolku ze
zákona!
Přehled stavu u SK/TJ členů Okresního sdružení ČUS je rovněž v souboru EXCEL
přiloženém ke Zpravodaji!
Pokud s úpravami stanov, získání potřebných podkladů a vlastním zápisem do
elektronického formuláře potřebujete pomoct, neváhejte a obraťte se na naši
kancelář!
3) Informace k programu VIII. MŠMT 2016 „Organizace sportu v SK/TJ“
V rámci tohoto programu získala řada SK/TJ i významné finanční dotace. Administraci
provádí MŠMT přímo a s případnými dotazy i k vyúčtování, týkajících se tohoto
programu, se obracejte na odpovědnou osobu na MŠMT

Štefl Petr, Ing.
agenda: Program VIII a Resortní sportovní centra a sportovní reprezentace.
tel.: 234 812 148;
e-mail: petr.stefl@msmt.cz
4) Vyúčtování Programu IV. MŠMT – údržba a provoz sportovních zařízení 2016
V nejbližších dnech obdržíme od ČUS Praha podklady a pokyny k vyúčtování tohoto
druhu státní dotace poskytnuté SK/TJ v roce 2015. Smlouvy zde uzavíral ČUS Praha,
resp. FAČR Praha a příslušná SK/TJ. OS ČUS Šumperk zabezpečuje administraci
tohoto programu. Všem našim spolkům, které cestou ČUS nebo FAČR tuto dotaci

obdržely, informace pošleme. Termín pro předání dokladů k vyúčtování na OS ČUS
Šumperk Ing. Vintrové je do 31. října 2016!
5) Programy MŠMT pro rok 2017:
V průběhu měsíce září očekáváme, že budou MŠMT vypsány podmínky a termíny pro
podání žádostí na státní dotace na Program IV. MŠMT – „Údržba a provoz sportovních
zařízení“, Program VIII. – „Organizace sportu v SK/TJ“ a program na dotace investičního
charakteru – vše pro rok 2017.
Situaci pravidelně sledujeme a bezprostředně o vyhlášení vás budeme
elektronickou poštou informovat!
6) R ů z n é:
-

termín pro vyúčtování dotace na údržbu sportovních zařízení z dotace Olomouckého
kraje (smlouvu uzavíral OS ČUS Šumperk a příslušná SK/TJ) je do 16. listopadu 2016!
Případné dotazy a informace u Ing. Vintrové.

-

vyhlášení programů na podporu sportovní činnosti z rozpočtu Olomouckého kraje
(Program I. – podpora celoroční činnosti, Program II. – podpora významných
sportovních akcí a Program údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje
pro rok 2017 předpokládáme v měsíci listopad – prosinec 2016. I zde situaci sledujeme
a budeme vás ihned informovat.

-

vyhlášení podmínek projektu České unie sportu - „Sportuj s námi 2017“ – očekáváme
v počátku října 2016. O podmínkách účasti na projektu a získání finanční podpory vás
budeme informovat. Lze předpokládat, že samotné podmínky se od podmínek roku 2016
nebudou zásadně lišit“

-

EET – elektronická evidence tržeb – z hlediska činnosti spolků, tedy i SK/TJ. O výklad
k této problematice byl požádán daňový poradce ČUS Ing. Topinka, stanovisko a
doporučení k této problematice bude uveřejněno ve ZPRAVODAJI ČUS Praha v závěru
září či počátku října 2016.
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