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1) Aktualizace členů TJ/SK za rok 2014 :
Počátkem prosince 2014 byly všem členským SK/TJ zaslány pokyny a informace ke
zpracování aktualizace členské základny k 31.12.2014. Následně byly všem SK/TJ elektronickou
poštou zaslány soubory EXCEL se stavem členstva k 31.12.2013 s tím, aby opravy na stav ke
konci roku 2014 udělali v programu „IS ČUS“, nebo v tomto souboru EXCEL a data nám poslali pro
opravu v celém informačním systému.
Připomínáme, že data ze systému využívá mj. i pojišťovna VZP při likvidací sportovních
úrazů v rámci pojištění členů SK/TJ sdružených v ČUS, dále aktualizace členské základny,
předaný výkaz hospodaření ( viz dále ) a zaplacené členské příspěvku OS ČUS ( 600 Kč ročně za
SK/TJ ) jsou podmínkou poskytnutí finančních prostředků ze státních dotačních titulů a současně
podmínkou členství v ČUS.
Termín předání aktualizovaných údajů je do 20.ledna 2015.

2) Informace ke zpracování účetních závěrek SK/TJ za rok 2014 :
Všem SK/TJ byly dne 14.1.2015 zaslány elektronickou poštou informace a příslušné výkazy
ke zpracování účetní závěrky hospodaření SK/TJ za rok 2014. V příloze Zpravodaje tyto pokyny a
podklady zasíláme opět. Dotazy a porady u Ing.Vintrové.
Termín předání aktualizovaných údajů je do 23. března 2015

3) Konzultace k úpravám stanov SK/TJ a zápisům do veřejného rejstříku :
Obdobně jako v loňském roce, budou od měsíce února 2015 pokračovat konzultace se
zástupci SK/TJ k úpravám stanov a zápisům do veřejného rejstříku. Elektronickou poštou budeme
vždy informovat SK/TJ o vypsaných termínech na příslušný měsíc s tím, že nám svůj zájem o
účast potvrdí mailem.
Nejbližší konzultace je připravována na středu 18.února 2015 od 15.30 hodin v budově
OS ČUS Šumperk, Tyršova 12,787 01 Šumperk.
Zájemci o účast v tomto termínu nechť svůj zájem potvrdí na mail simicek@rps.cz .
Výzvu na termín 18.2.2015 budeme ještě zasílat mailem všem SK/TJ samostatně.
Pokud někdo připravuje jednání valné hromady SK/TJ na dřívější termín a konzultaci potřebuje
dříve, je možno se dohodnout na konzultaci individuelní a to mailem nebo telefonicky
s p.Šimíčkem.
Důležité – jak jsme vás již informovali, na základě novely zákona o soudních poplatcích,
v době od 1.1.2015 do 30.6.2016 se při podání návrhu k zápisu do veřejného rejstříku nemusí
platit kolek 1000.- !!!!
4) Program údržby sportovních zařízení pro rok 2015 z dotace Olomouckého kraje :
Po schválení smlouvy pro OLKO ČUS o poskytnutí dotace pro rok 2015 Radou
Olomouckého kraje, bude pro rok 2015 vypsán opět program v rámci okresu Šumperk na podporu
údržby sportovních zařízení v SK/TJ ČUS. Schválení lze očekávat v nejbližších dnech.
Bezprostředně bude následovat vypsání programu, podmínky a příslušný tiskopis na žádost bude
zaslán elektronickou poštou všem SK/TJ, proto poštu sledujte !
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5) Úhrada členských příspěvků SK/TJ pro OS ČUS za rok 2014 :
Termín 30.11.2014 byl OVV ČUS stanoven pro úhradu členských příspěvků SK/TJ,
které jsou schváleny valnou hromadou OS ČUS ve výši 600 Kč za SK/TK.
Přehled SK/TJ, které k 31.12.2014 příspěvek neuhradily, je v příloze Zpravodaje. Je
pravděpodobné, že v mezidobí některé SK/TJ tento příspěvek zaplatily, těch se toto upozornění
netýká.
Příspěvek se platí především bezhotovostní formou na účet OS ČUS, tj. 2638841/0100
s uvedením variabilního symbolu platby, což je vaše organizační číslo. Přehled organizačních čísel
pro platbu je uveden ve zmiňovaném seznamu.
V případech, kdy SK/TJ není vlastníkem peněžního účtu, je možno po předchozí dohodě
členský příspěvek složit hotově do pokladny OS ČUS Šumperk.

6) SPORTOVEC okresu Šumperk za rok 2014 :
Okresní výkonný výbor ČUS v Šumperku se na základě smlouvy o mediální podpoře mezi
Českou unií sportu a Deníky Bohemia ( mj. také „Šumperský a Jesenický deník“ ) rozhodl, obnovit
anketu o „Nejlepší sportovce okresu Šumperk“ na uplynulý rok.
Vyhlašuje tedy tuto anketu v kategoriích :
a) mládež do 18 let včetně
b) dospělí od 19 let dále
c) trenér roku

- družstva ( nejméně 3 členové )
- družstva ( nejméně 3 členové )

- jednotlivci
- jednotlivci

Podmínkou je členství ve sportovním subjektu sídlícím na území okresu Šumperk.
Návrhy nominací do ankety mohou zasílat sportovní oddíly, kluby a tělovýchovné jednoty, okresní
sportovní svazy, novináři i občané.
V návrzích uvádějte vždy :
-

jméno a příjmení sportovce resp. trenéra
příslušnost ke sportovnímu klubu, jednotě
nejlepší dosažené výkony v roce 2014, u trenérů popis dosažených úspěchů
Návrhy zasílejte elektronickou poštou na adresu simicek@rps.cz do 15.února 2015 !!!

Informace o vyhlášené anketě budou rovněž opakovaně uveřejňovány v „Šumperském a
Jesenickém deníku“, který bude vyhlašovat svoji diváckou anketu „ Hvězda deníku „ !!!

-o-o-o-
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