,
konané dne 07.listopadu 2013

v Kejžlicích

Přítomni : dle prezenční listiny
schůze zahájena v 16:15 hod.

Ses. Smejkalová
zahájila schůzi a na první bod programu zařadila informace o změnách v souvislosti s novými předpisy
od 1.1.2014, které se budou týkat všech Tělocvičných jednot Sokol. Požádala starostku Sokola
Kejžlice, aby přednesla změny živnostenského zákona č. 455/91, které platí již od 17.10.2013.

Ses. Kašparová
- informovala, že pokud tělocvičná jednota pořádá během roku sportovní a kulturní akce i pro
širokou veřejnost, musí si zajistit tyto náležitosti:
1. Živnostenský list na provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sport.
činnosti;
2. Živnostenský list na provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, přehlídek, prodejních a podobných akcí (mikulášská, dětský
karneval, zábava, dětský den, sportovní odpoledne pro veřejnost atd.);
3. Koncesi na hostinskou činnost, kde je nutný odpovědný zástupce (může být vyučen v oboru kuchařčíšník, nebo 6 let praxe v pohostinství);
4. Koncesi na prodej kvasného lihu, lihu konzumního a lihovin.
Obsluhující osoby musí mít zdravotní průkaz.
V případě, že jednota pořádá akce jen a výhradně pro své členy, tak se jí to netýká.
Doporučujeme navštívit živnostenský úřad místně příslušný a domluvit se. Půl roku dávají na zřízení
náležitostí.

Ses. Smejkalová
Od 1. 1. 2014 vstupuje v účinnost nový Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ)
V příloze zápisu Vám zasílám publikaci Česká obec sokolská ve světě nového
Občanského zákoníku, kterou si, prosím, otevřete a přečtěte vše, co se Vás bude týkat.
Dnem 1. 1. 2014 se ze všech tělocvičných jednot župy, které byly dosud občanským
sdružením, stanou pobočné spolky, spadající nadále pod Sokolskou župu Havlíčkovu,
která se rovněž stává pobočným spolkem, spadajícím pod hlavní spolek, Českou obec
sokolskou.
Všem subjektům zůstanou dosavadní názvy - pouze se musí sjednotit podle jednotného
vzoru, který obdržíme.
Jak hlavní, tak pobočné spolky budou muset být nově zapsány do veřejného rejstříku
spolků, a to u Městského soudu v Praze 2, Slezská 9.
Zápis nebude jednoduchou záležitostí a je třeba se na něj řádně připravit. Bude muset mít
všechny předepsané náležitosti a přiloženy požadované dokumenty. Znamená to, že
všechny jednoty musí poskytnout součinnost.

Každá jednota musí mít IČO a být řádně zapsána v Administrativním registru
ekonomických subjektů ARES. Provedla jsem kontrolu a všechny jednoty jsou v pořádku.
Odpovědnými statutárními zástupci jednot jsou starosta a jednatel. Dokladem o jejich
zvolení je originál zápisu z volební valné hromady konané v roce 2013 (minimálně stručný
- dle zaslaného vzoru, se všemi podpisy a razítkem, viz příloha).
Tento nejdůležitější doklad nezaslaly jednoty: Nová Ves u Chotěboře, Havlíčkova Borová,
Prosetín, Přibyslav, Uhelná Příbram,
Velká Bíteš, Bačkov
Pouze kopii, nikoliv originál, zaslaly jednoty : Kejžlice, Lipnice nad Sázavou, Ostrov na O.
Originál bez razítka zaslala jednota :

Světlá nad Sázavou

Přílohou bude i bezchybně vyplněný originál evidenčního listu s podpisy činovníků.
Probíhá kontrola na ČOS, v případě nedostatků budou muset být evidenční listy doplněny
nebo opraveny.
Evidenční list je přílohou zápisu
Usnesení č. 421 : Výše uvedené jednoty, které nezaslaly originál zápisu z volební vlané hromady,
který potvrzuje řádnou volbu činovníků jednoty, ho zašlou poštou na adresu
kanceláře župy Havlíčkovy, Prokopa Holého 1903, 286 01 Čáslav. Učiní tak
pokud možno neprodleně.
Termín do 30. listopadu 2013 !
Kancelář župy Vám bude předávat další informace, které obdrží z ČOS, tak, abyste byli
průběžně informováni o dalším postupu.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :
Každá jednota, která má zaměstnance, za kterého odvádí sociální pojištění, musí již „Přehled o výši
pojistného“ za měsíc prosinec, (který se posílal příslušné OSSZ dosud poštou) odeslat po 1. 1. 2014
POUZE ELEKTRONICKY !
K tomu je nutné vybrat si jednu ze dvou možností :
a) Zřídit si zdarma datovou schránku,
(na příslušné poště, po předložení IČO, potvrzení o přijetí do ČOS, evidenčního listu se všemi
podpisy, zápisu z volební valné hromady a OP osoby, která ji bude zřizovat). Zpoplatněny jsou
pak jednotlivé transakce (odeslání přes datovou schránku).
b) Zřídit si elektronický podpis
(za poplatek 396 Kč na rok, který se každoročně obnovuje za stejný poplatek) buď rovněž na
poště po přeložení stejných dokladů jako u datové schránky nebo přes www.postsignum.cz.
Počítač musí být připojen k internetu s prohlížečem Internet Explorer a mít nainstalovaný program
Adobe Reader. Jiný prohlížeč tiskopisy CSSZ, se kterými se musí pracovat, neotevře !!
Z webové stránky http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/ si stáhnete :
Program Software602 Form Filler pro e - Podání nebo pro vyplňování a tisk do tiskopisů ČSSZ
(Software602 Form Filler 4.51 (24. 4. 2013), který budete používat,
a pokud se rozhodnete pro elektronický podpis, tak stáhnete také
Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e-Podáním ČSSZ (pro zastupující
osobu).
Kalifikované informace a telefonickou pomoc poskytne pracovnice na čísle 585 708 290.
Usnesení č. 422 : Předsednictvo župy vyzývá všechny Tělocvičné jednoty, které mají zaměstnance,
za kterého odvádějí sociální pojištění, si do konce roku 2013 zajistit možnost
elektronického odesílání příslušných hlášení a vyplnění tiskopisů na OSSZ.
Zodpovídají starostové jednot !

TJ Sokol Žďár n.S. je povinna z důvodů prodeje sokolovny předložit aktuální výpis z LV, aby
bylo možné upravit hodnotu pojištění majetku na ČOS !

Dotace MŠMT na rok 2013 :
Program IV. Údržba a provoz sportovních zařízení
MŠMT Rozhodnutí č. 502013_4_039
Projekt podpora udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce dle
zvláštních předpisů nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení.
Dotace je určena na podporu udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví,
výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu (nesmí být kratší než 10 let). Projekt je zaměřen na
údržbu a provoz sokoloven ve vlastnictví nebo správě tělocvičných jednot sdružených
v ČOS. Dotace je rozdělována župám z ústředí dle žádostí TJ Sokol, které nevyřadilo
MŠMT (Sokol Nové Veselí)
Pro rok 2013 obdržela župa příslib dotací MŠMT

ve výši 473 590 Kč

Stanovený termín vyúčtování 10.11.2013 dodržely prakticky všechny jednoty, přidělené částky byly
vyúčtovány někdy vzorně, někdy s drobnými nedostatky, které se podařilo včas odstranit. Došlo jen
k nepatrným úpravám u jednot, které nedodaly doklady v předepsané výši. Konečné částky
znázorňuje poslední sloupec tabulky,

vyúčtováno
TJ Sokol
Bystřice nad Pernštejnem
Golčův Jeníkov
Habry
Chotěboř
Krucemburk
Křoví
Ledeč na Sázavou
Lipnice nad Sázavou
Nížkov
Nové Veselí
Okrouhlice
Prosetín
Přibyslav
Rozsochy
Rožná
Sněžné
Světlá nad Sázavou
Uhelná Příbram
Velká Bíteš
Rozděleno
K rozdělení
CELKEM

29.11.2012

18.05.2013

03.10.2013

03.10.2013

navýšeni
předfinancování
2013

příslib
v tis.Kč

návrh starostky
rozdělení
2013

úprava návrhu
rozdělení
PV župy 2013

2013
PŘÍSLIB
CELKEM

30
20
5
6
20
13
6
20

10
10
5
6
19
13
6
40

15
10
10
25
25
19
40
20
65

15

15

46
5
13
16
10
2
10

56
4
13
15
10
2
10

15
10
11
20
19
11
27
14
25
10
20

10
10
51

8
10
15
13
21
80

240
237

237

25
10
107
4
13
15
25
15
31
237

474
473 590

Program V. Organizace sportu
MŠMT Rozhodnutí č. 502013_5_164_A

a) Projekt odboru všestrannosti
Pravidelná organizovaná sport. a tělovýchovná činnost zejména v oblasti všestrannosti
Zabezpečení a pořádání sport. a tělovýchovných akcí členů ČOS všech věkových kategorií

vyúčtováno
na činnost oddílů všestrannosti

ve výši 67 187 Kč

na župní přebory všestrannosti ponecháno 14,5%
- 9 787 Kč
k rozdělení jednotám, které předložily požadavky, odpovídající kritériím čerpání, zbývá 57 400 Kč
Řádný požadavek zaslaly: Sokol: Havlíčkův Brod, pronájem prostor
přiděleno -16 500 Kč
Sokol Přibyslav, pronájem prostor
přiděleno
-14.500 Kč
Sokol Velká Bíteš, sokolský tábor pro děti
.přiděleno -11.400 Kč
Sokol Bystřice n.P.sokolský tábor pro děti
přiděleno -10.000 Kč
Usnesení č. 423: Dotace byla rozdělena poměrem řádně vyúčtovaných částek shora uvedeným
jednotám. Na pokrytí župních přeborů ponecháno 14.5%. V roce 2014 bude tato
dotace plně v kompetenci sestry župní náčelnice a bude rozdělována podle jejího
návrhu jednotám, které provozují a vykazují činnost všestrannosti. Samozřejmostí je
vedení podvojného účetnictví, respektování platných směrnic pro čerpání dotace
MŠMT pro rok 2014, podmínek stanovených ČOS a vyúčtování TJ Sokol
doloženého řádnými doklady.
Odsouhlaseno

vyúčtováno
grant na vybavení tělocvičen příslib

ve výši 36 400 Kč

dotace je rozdělena podle výsledku jednání grantové komise OV ČOS konkrétně pro jednoty :
Tělocvičná jednota Sokol Ledeč n. Sáz.
16.600 Kč vyčerpáno 15.729 Kč zbývá
871 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Okrouhlice
15.190 Kč
k rozdělení dle návrhu župy zbylo
4.610 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Nížkov
5 481 Kč
5.481 Kč

grant na vzdělávání cvičitelů

dosud nevyúčtováno
2 130 Kč

b) Projekt odboru sportu na činnost ve sportovních oddílech
Pravidelná organizovaná sport. a tělovýchovná činnost. Zabezpečení a pořádání sport. a
tělovýchovných akcí členů ČOS všech věkových kategorií

vyúčtováno
župní granty Odboru sportu ČOS

145 560 Kč

Dotace je rozdělena do žup předsednictvem odboru sportu ČOS na základě podaných grantů jednot.
Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí
Tělocvičná jednota Sokol Bystřice nad Pernštejnem
Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod
Tělocvičná jednota Sokol Nížkov

96 510 Kč
27 800 Kč
15.450 Kč
5.800 Kč

dotace OS ČOS na činnost předsedů župních odborů sportů
Rozdělení prostředků pro sport. oddíly Kč 13 000 :

10
29
15
34
Dosud nevyúčtováno-konečný termín je 22.11.2014 8

13.000 Kč

Sokol Nížkov
Sokol Okrouhlice
Sokol Přibyslav
Sokol Nové Veselí
Sokol Rožná

1 350 Kč
3 900 Kč
2 050 Kč
4 600 Kč
1 100 Kč

vyúčtováno
dotace na údržbu TVZ z programu V. částeč.náhrada Sokol Nové Veselí

14 560 Kč

Na začátku roku nás všechny čeká opět spousta bilancování – tedy výkazů a samozřejmě práce.
⇒
„Výkaz odboru všestrannosti TJ.pro rok 2014“ je podkladem pro přidělení a rozdělení
dotací pro oddíly všestrannosti. Žádáme jednoty, aby věnovaly vyplnění pozornost !

Usnesení č. 364: Oddíly všestrannosti všech TJ. zašlou řádně vyplněné „Výkazy
odboru
všestrannosti TJ pro rok 2014 “v ý h r a d n ě elektronicky“, tedy
prostřednictvím e-mailu (ne poštou !)
místostarostovi župy na adresu: jan.kral.nv@gmail.com , zupahavlickova@gmail.com
který zpracovává souhrnnou statistiku za župu.
Termín odeslání je do 10.února 2014
Příloha :Výkaz odboru všestrannosti TJ.pro rok 2014 spolu s pokyny
⇒

Jednota, která neodebere a nezaplatí členské spolkové známky za rok 2013, zaniká !
Známky pro rok 2013 dosud nezaplatila jednota: Havlíčkova Borová, Ostrov n.Oslavou,
Bačkov

Bratr Král :
Požádal o informaci z ústředí ČOS, na jaké hodnoty je uzavřeno hromadné pojištění, prováděné
prostřednictvím ČOS, a jaké jsou skutečné hodnoty majetku pojištěných Tělocvičných jednot Sokol ve
všech župách.
Zajistí starostka župy.
Upozornil, že je nutné jednat s jednotami, které nekomunikují. Zjistí kontakt na Bačkov a
s Havlíčkovou Borovou by měl jednat Ing. Kerbr, jakmile se vrátí z rehabilitační léčebny (po
29.11.2012). Těmto jednotám hrozí likvidace.
Podal návrh na úpravu stanov ČOS :
1) Člen Sokola jedné jednoty může být současně i členem jiné jednoty.
Odsouhlaseno.
2) Spolkové členské známky by měly mít jako dosud jednoznačně stanovený podíl pro župu i ČOS.
Měly by ale být bez natištěné korunové hodnoty. Valná hromada T.J. Sokol by si sama
odhlasovala, jaké částky bude od členů vybírat.
Návrh neprošel. Hlasování: 2 pro, ostatní proti.

Příští schůze PV župy bude včas oznámena.

Schůze byla ukončena ve 19,30 hod.
Vyhotovil : Mgr.David Smejkal

Zapsala Hedvika Šubertová

