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1) Informace o podaných žádostech SK/TJ na dotační programy MŠMT pro rok 2015
Všem SK/TJ sdruženým v Okresním sdružení ČUS byly od 31.7.2014, ihned po jejich
uveřejnění, zaslány výzvy k podání žádostí na dotační programy Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy. Výzvy k účasti byly rovněž uveřejněny na webových stránkách ČUS i OS ČUS
Šumperk. Jednalo se o programy :
-

Program IV – údržba a provoz sportovních zařízení –žádosti podávané cestou ČUS a
dále žádosti administrované pro FAČR, Český svaz orientačních sportů, Český svaz
kanoistky a Českou jezdeckou federaci

-

Program III – činnost sportovních organizací – program určený výhradně pro SK/TJ,
členy České unie sportu a dalších střešních sportovních organizací na podporu činnosti
klubů a jednot.
Následně byly podmínky tohoto programu upraveny tak, že v jeho rámci mohly o
dotaci žádat prakticky všechny SK/TJ i pokud neprovozují žádné sportovní zařízení.

- program III – finanční dotace na činnost SK/TJ žádosti podalo
- program IV – údržba a provoz sport.zařízení cestou ČUS podalo
- program IV – údržba a provoz sport.zařízení cestou FAČR podalo

18 SK/TJ
6 SK/TJ
11 SK/TJ

Administrace žádostí byla v úrovni kanceláře OS ČUS Šumperk ukončena a předána
k dalšímu řízení. Reálné výsledky rozhodnutí o přidělení dotací lze očekávat v období po schválení
státního rozpočtu na rok 2015 a následné administraci, tj. někdy v období březen – duben 2015.
Dřívější rozhodnutí ze strany MŠMT by bylo příjemným překvapením.
Pokud se týká Programu MŠMT 133510 – podpora investic, podmínky programu dosud
nebyly vyhlášeny a oznámení o stavu přípravy k 15.9.2014 najdete na tomto odkaze :
http://www.msmt.cz/sport/rozpis-rozpoctu-programu-133510-podpora-rozvoje-materialne
2) Informace k úpravě STANOV SK/TJ a svolání valných hromad SK/TJ v souvislosti
s uplatněním Zákona 89/2012Sb. Občanský zákoník
V návaznosti na informace o uplatnění nového „Občanského zákoníku“ v podmínkách
sportovních klubů a tělovýchovných jednot podávané na Valné hromadě OS ČUS dne 28.5.2014
a písemně uvedené v podkladu k jednání pro tuto valnou hromadu ( najdete také na adrese
http://sumperk.cuscz.cz/download/vh/SOUBOR%20VH%202014.pdf str. 11 a 12 ),
bude Servisní centrum sportu – kancelář OS ČUS Šumperk, poskytovat pro SK/TJ poradenskou
činnost.
Jak již bylo uvedeno, máme k dispozici odborný výklad částí OZ, které se týkají činnost
spolků ( dříve občanských sdružení ), včetně přehledu nutných změn stanov SK/TJ i přehled
možných variant řešení některých části ve stanovách SK/TJ. Dále také výklad postupu při
vyplňování interaktivního formuláře pro úplný zápis spolku do veřejného rejstříku a přehled nutných
příloh k vlastnímu podání na krajský soud.
Lze předpokládat, že řada SK/TJ si s úpravou stanov a dalšími kroky, až po zápis do
veřejného rejstříku, poradí sama či za pomoci spřátelených odborníků, event. se základní
konzultací v naší kanceláři. Samozřejmě je možné, že se SK/TJ obrátí na služby notářských
kanceláří, zde však je nutno počítat s náklady na tuto činnost v rozsahu 8 – 10.000 Kč.

-

S ohledem na stanovené závazné termíny :
do 1.1.2016 – úprava, resp. doplnění názvu SK/TJ tak, aby byl v souladu s OZ
do 1.1.2017 – úprava stanov SK/TJ a kompletní zápis SK/TJ do veřejného rejstříku

zahájí naše kancelář konzultace od počátku října 2014.
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První konzultace pro SK/TJ, které chtějí uskutečnit valnou hromadu SK/TJ s úpravou
názvu a stanov ještě do konce roku 2014, se uskuteční pro cca 10 SK/TJ v termínu
15.října 2014 od 15.00 hodin v jednací místnosti kanceláře OS ČUS Šumperk, Tyršova
12, Šumperk.
Zájemce o tuto konzultaci žádáme, aby svoji účast potvrdili elektronickou poštou na
adresu simicek@rps.cz. My vám elektronickou poštou účast potvrdíme a sdělíme, co si ke
konzultací vtít s sebou.
Samozřejmě je možné se dohodnout na individuelních termínech konzultací i v jiné
dny, ale to pouze po předchozí mailové , či telefonické dohodě na stejný mail či telefon
p.Šimíčka 603 847 892.
Další termíny konzultací budou posupně vypisovány ještě do konce roku 2014 a zejména
v počátku roku 2015 pro ty SK/TJ, které hodlají VH uskutečnit v I.pololetí 2015.
3) Různé - dotace na sport z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2014 - vyúčtování
- program IV MŠMT – údržba TVZ cestou ČUS a FAČR – vyúčtování
SK/TJ se kterými byly uzavřeny smlouvy na poskytnutí uvedených dotací, mají ze smluv
povinnost předložit do kanceláře OS ČUS Šumperk vyúčtování v rozsahu, jak je uvedeno ve
smlouvě či návazných pokynech.
Termíny jednotlivých vyúčtování jsou :
- dotace ze státního rozpočtu na údržbu a provoz cestou ČUS
- dotace ze státního rozpočtu na údržbu a provoz cestou FAČR
- dotace z rozpočtu Olomouckého kraje cestou OS ČUS Šumperk

do 31.10.2014
do 31.10.2014
do 14.11.2014

Upozorňujeme, že součástí vyúčtování státních prostředků je výpis z účetnictví, to
zn. že příjem i čerpání dotace budou účtovány podle článku 6 smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace.

Porady a konzultace k záležitostem těchto vyúčtování poskytuje Ing.Markéta
Vintrová, tel. 739 011 848, mail vintrova.oscus@rps.cz
4) Pokyn k úhradě členských příspěvků SK/TJ pro OS ČUS za rok 2014 :
V návaznosti na Stanovy OS ČUS Šumperk schválené dne 5.6.2013 hradí každá členská
SK/TJ roční členský příspěvek OS ČUS Šumperk ve výši 600.- ( šest set korun českých ) za
jednotu či klub. Hrazen bude opět především bezhotovostní formou a to ve prospěch účtu OS ČUS
Šumperk 2638841/0100 s uvedením variabilního symbolu platby, kterým bude přidělené
organizační číslo SK/TJ. Přehled organizačních čísel – variabilních symbolů, je v další části tohoto
Zpravodaje. Po odeslání příspěvku na účet OS ČUS Šumperk tento seznam slouží jako doklad pro
vaše zaúčtování odeslaného příspěvku.
V případech, kdy SK/TJ není vlastníkem peněžního účtu, je možno po předchozí dohodě
členský příspěvek složit hotově do pokladny OS ČUS Šumperk.
Termín pro úhradu členského příspěvku za rok 2014 je stanoven do 30.11.2014.
5) R ů z n é :
a) V roce 2014 byl obnoven projekt „Sportuj s námi“, kterého se ujala Česká unie sportu.
Některé jednoty a kluby z našeho okresu se ze svými akcemi do projektu přihlásily, byly vybrány a
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na podporu svých akcí získaly zajímavé finanční prostředky. ČUS se podařilo získat i velké
sponzory, což pro budoucnost těchto aktivit je důležité. Podrobnosti k celému projektu atd. se
dočtete na webu ČUS http://www.cuscz.cz/ .
Lze očekávat, že projekt bude pokračovat i v roce 2015, vyhlášení předpokládáme v období
prosinec 2014 – leden 2015, možná i dříve. Kluby a jednoty, které mají zájem se projektu účastnit,
připravujte si zejména termínové a organizační informace, které budou pro přihlášku pro rok 2015
nezbytně nutné. Zdůrazňujeme, že se jedná o akce sportovního charakteru, určené jak pro vlastní
členy, tak zejména příchozí veřejnost, nikoliv o soutěže řízené sportovními svazy.
b) Na dny 10. – 11.listopadu 2014 byly vyhlášeny komunální volby, tedy volby do zastupitelstev
obcí a měst, samozřejmě nejenom našeho okresu. Přehledy kandidujících lze najít na
www.volby.cz. Je dobré, že mezi kandidáty různých stran a uskupení je řada sportovců či osob
sport aktivně podporujících, nejenom obecně nebo slovy, ale konkrétními činy ve vašem bydlišti
nebo pro váš klub, jednotu či sportovní oddíl. Seznamte se s kandidáty a těm, kterým věříte a něco
je již na poli sportu za nimi vidět, svým hlasem podpořte ! Komunální volby nejsou o vysoké
politice, ale o tom, kdo nás bude příští čtyři roky v obci či městě zastupovat a udělá něco pro naše
sportování a pro lepší podmínky pro sport !

-o-o-o-o-
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