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

1)

Valná hromada OS ČUS Šumperk 18.

5. 2016:

Valná hromada členů Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. je svolávána na středu
18. května 2016 od 15.30 hodin do Divadelního sálu IV. Základní školy v Šumperku. Pozvánky,
podkladové materiály atd. budou zasílány elektronickou poštou na adresy SK/TJ a okresních
sportovních svazů 5. května 2016 a současně budou zveřejněny na webových stránkách OS
ČUS Šumperk http://sumperk.cuscz.cz/
Upozornění na svolávání valné hromady s programem jednání bylo již zasíláno SK/TJ
v březnu 2016 a je vyvěšeno rovněž na výše uvedeném webu OS ČUS Šumperk.
2) Úhrada členských příspěvků OS ČUS 2015:
Přes opakované výzvy a upozornění neuhradily svůj členský příspěvek ve výši 600 Kč
Okresnímu sdružení ČUS Šumperk za rok 2015 SK/TJ:
Sokol Hrabová
variabilní symbol pro platbu
OLPA Jindřichov
SK Mírov
TJ Maletín
Futsal Club Region Šumperk
Karate klub Šumperk
SK Salith Šumperk
Gymnastický klub Šumperk
Sporton Šumperk
TJ Morava Velké Losiny
Jezdecký klub Slavoňov

15020
15029
15046
15095
15152
15157
15159
15170
15172
15197
15202

Platí se na účet 2638841/0100 s uvedením variabilního symbolu pro platbu roku 2015.
Pokud jste v mezidobí příspěvek uhradili, zašlete doklad o platbě do kanceláře OS ČUS
Šumperk. Termín pro tuto platbu již dávno pominul !
Připomínáme, že se jedná o členský příspěvek, který si SK/TJ schválily na jednání valné
hromady OS ČUS v roce 2013 a jde o jednu z povinností vyplývajících ze stanov Okresního
sdružení ČUS Šumperk, z.s.
3) Úhrada členských příspěvků OS ČUS 2016:
Členský příspěvek SK/TJ pro rok 2016 ve výši 600 Kč za spolek lze hradit na účet Okresního
sdružení ČUS Šumperk, z.s. 2638841/0100 s uvedením variabilního symbolu platby, kterým
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 platby členských příspěvků pro rok 2016 bude
uveřejněn na webu OS ČUS Šumperk http://sumperk.cuscz.cz/
Konečný termín pro platbu členského příspěvku je do 30. září 2016!
4) Finanční výkazy SK/TJ za rok 2015:
Konstatujeme, že ke dni 26. 4. 2016 nemají vloženy „Finanční výkazy“ za rok 2015 do
příslušné složky Informačního systému ČUS následující SK/TJ:
Sokol Hrabová
Celtic Líbivá
Futsal Region Šumperk

SK Klepáčov
TJ Maletín
FK Šumperk

OLPA Jindřichov
SKI KLUB Šumperk
BMX TEAM Šumperk

JK Slavoňov
Stáj Kyselý

SA Šumperk

I. BADIMNTONOVÝ KLUB

I zde připomínáme, že se jedná o jednu z povinností vyplývajících ze stanov Okresního
sdružení ČUS Šumperk, z.s. a současně i podmínek pro poskytnutí státních dotací ve
smyslu zásad MŠMT a to jak u Programu IV. – „Údržba a provoz sportovních zařízení“,
tak i Programu VIII. – „Organizace sportu v SK/TJ“.
SK/TJ, které mají ve smyslu zákona odložen termín pro podání výkazů a daňového
přiznání příslušnému Finančnímu úřadu daňovým poradcem, vkládají do systému údaje
„předběžné“ uzávěrky.
5) Vložení Finančních výkazů SK/TJ do sbírky listin spolkového rejstříku:
Jak jsme vás koncem března a v počátku dubna 2016 informovali elektronickou poštou a
je uvedeno ve ZPRAVODAJI ČUS 2/2016, mají všechny spolky zapsané ve spolkovém
rejstříku (tedy všechny, nejen ty, které už mají zápis doplněný) povinnost ze „Zákona o
účetnictví“, vložit do sbírky listin ke svému zápisu (najdete na www.justice.cz po uvedení
IČ své SK/TJ), finanční závěrku za rok 2014 a následně i za rok 2015.
Vkládá se v podobě – tisk výkazu s autorizací a podpisy (lze použít i tisk výkazu z IS
ČUS) a následném „scanování“ výkazů jednoho roku do jednoho souboru PDF.
V případě Krajského soudu v Olomouci lze posílat i elektronickou poštou jako přílohu
mailu na adresu podatelna@ksoud.olc.justice.cz;
K tomu je nutno přiložit průvodní dopis (podepsaný statutárním zástupcem bez úředně
ověřovaného podpisu a následně „scanovaný“ do PDF), jehož vzor jsme vám již posílali a
je i přílohou tohoto Zpravodaje OS ČUS Šumperk a bude umístěn i na webové stránky
OS ČUS Šumperk.
Pokud v této věci potřebujete poradit či pomoci, pište, volejte p. Šimíčka.
6) Úpravy stanov a zápisy SK/TJ do spolkového rejstříku:
Většina SK/TJ Okresního sdružení ČUS Šumperk má již záležitosti související s úpravou
stanov do podoby odpovídající platnému Občanskému zákoníku (platí od 1. 1. 2014)
vyřešeny a také doplněny údaje o spolku ve spolkovém rejstříku.
S dalšími probíhají konzultace o úpravě stanov či přípravě souvisejících dokumentů.
Řadě našich jednot a klubů jsme elektronický formulář pro návrh zápisu pomáhali udělat
a stejně tak i dalším pomůžeme.
Platí to i pro SK/TJ, od kterých zatím nemáme (není to povinnost, ale nabídka naší
pomoci), k této věci žádné informace:
Sokol Bohdíkov
SK Mírov
Baník Staré Město p. Sn.
So Malá Morava
FK Úsov
Futsal Club Region Šumperk
RSKM Horní Pomoraví

Sokol Hrabová
So Nový Malín
SK SULKO Zábřeh
HK MD Šumperk
KVS Šumperk
HK HOKEJ Šumperk

OLPA Jindřichov
Jiskra Oskava
Sokol Kolšov
TJ Maletín
Severka Šumperk
BMX TE Šumperk

Některé SK/TJ byly již v roce 2015 na konzultaci, ale od té doby nemáme žádné zprávy a
zapsány nejsou.
KK Zábřeh
FC Hrabová

FIT Klub Staré Město
Sportovní kluby Zábřeh

Karate Šumperk

Konečný termín pro tyto úpravy a doplnění je Občanským zákoníkem stanoven do 1. 1.
2017. Nicméně podle stávající zákonné úpravy je do 30. 6. 2016 toto doplnění zápisu pro

spolky bez správního poplatku, po tomto termínu je poplatek 2.000 Kč ve formě
kolkových známek.
Stále platí nabídka naší pomoci, skupinová konzultace již nebude vypisována, lze se
domluvit na samostatném termínu, možná je telefonická i mailová konzultace. Netýká se
pouze úpravy stanov, ale i přípravy dalších potřebných dokumentů i samotného
zpracování elektronického formuláře návrhu na zápis.
Připomínáme, že v okamžiku, kdy je vaše SK/TK s novým názvem atd. zapsána ve
spolkovém rejstříku, je potřeba sdělení o novém názvu oznámit (zašlete vždy oznámení a
v příloze výpis rejstříku získaný na www.justice.cz) smluvním partnerům (elektřina, plyn,
apod.), dále příslušnému městskému či obecnímu úřadu (ev. smlouvy na pronájem
sportovního zatřízení, smlouvy na dotace apod.) a s bankou dojednat dodatek smlouvy
na nový název. Změnu v Informačním systému ČUS zajistíme my a u státních institucí
(katastrální úřad, finanční úřad, správa sociálního zabezpečení) změna proběhne
automaticky.
7) Informace k programu VIII. MŠMT 2016 „Organizace sportu v SK/TJ“
V loňském roce (říjen – listopad) vypsalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Praha program finanční podpory pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
s přednostním použitím na podporu mládeže. Pro tento program byly v tu chvíli vypsány
poněkud nejasné a komplikované podmínky, nicméně více jak 3.000 subjektů sportu
v České republice této možnosti využilo a žádosti přímo MŠMT podalo.
V našem okrese to bylo z řad členů OS ČUS celkem 22 SK/TJ (některým jsme se
zpracováním žádosti a potřebných dokladů pomáhali) a prakticky všechny dotaci
obdržely. Přehled o tom kdo a kolik dostal, jsme již posílali elektronickou poštou a je i
přílohou tohoto Zpravodaje. MŠMT posuzovalo žádosti ve dvou kolech, ve žlutém poli
tabulky jsou spolky z druhého kola. Je skutečností, že ne všechny naše SK/TJ podmínky
pro podání žádosti pro rok 2016 splňovaly, což bylo mj. nejméně 20 členů mládeže do
18ti let. Zda tato podmínka bude platit i pro rok 2017, není zatím známo.
Přidělené částky jsou vcelku významné a za tu trochu administrativy se to zcela jistě
vyplatilo. Finanční prostředky jsou přímo MŠMT již postupně odesílány na účty SK/TJ
(pokud jste banku a účet v době od podání žádosti změnili, ihned to sdělte
se „scanovanou“ kopií nové smlouvy o vedení účtu, či oznámení o zřízení účtu
elektronickou poštou na adresu petr.stefl@msmt.cz současně s uvedením identifikace a
IČ vašeho spolku!!!) )
Následně obdrží SK/TJ i příslušné „ROZHODNUT“ s uvedením dalšího postupu.
Stejný program bude vypisován i pro rok 2017 a s téměř trojnásobným objemem
rozdělovaných prostředků, než v roce 2016 ! Vyhlášení lze očekávat měsíce - srpen –
září – říjen 2016, sledujeme a budeme vás včas informovat. Jednodušší to budou mít ty
SK/TJ, které budou mít v době podávání žádostí už úplný zápis do spolkového rejstříku,
možná to bude i podmínkou MŠMT. Dejte si však do pořádku smlouvy s bankou tak, aby
smlouva, nebo oznámení o vedení účtu (některé banky smlouvy nedělají – např.
Poštovní spořitelna ČSOB), odpovídaly názvu podle vašeho zápisu ve spolkovém
rejstříku. Banky sice říkají, že jim to nevadí, ale tady je to problém! Úředně ověřená
kopie o vedení účtu se bude s největší pravděpodobností, tak jako vloni, k žádosti
přikládat.
Se zpracováním vám tak jako v loňském roce, pokud budete chtít, pomůžeme!
-o-o-o-

