,
konané dne 18.května 2013

v Přibyslavi

Přítomni : dle prezenční listiny
schůze zahájena v 13,00 hod.

Ses. Smejkalová
V úvodu poděkovala všem organizátorům župního přeboru sokolské všestrannosti v atletickém
čtyřboji na atletickém stadionu v Přibyslavi, za zdařilé uspořádání závodu, kterého se zúčastnilo cca
100 závodníků a podstatná část členů PV župy a všem pogratulovala a zahájila schůzi.

•

Informovala přítomné o akci Setkání Sokolů pod Řípem a žádost o finanční podporu – dary –
rozesílanou do organizačních jednotek Ing. Horou (SŽ Karlovarská). Dary budou použity na
vyhotovení filmového záznamu (vč. střihu) celé akce Sokolové pod Řípem, tedy výstupu na
Říp, zkoušek na stadionu, průvodu, skladeb na stadionu, včetně sletové atmosféry, s rozhovory s
dětmi, cvičenkami a cvičenci.

Usnesení č. 407 : PV župy souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3000 Kč ze Sletového fondu župy ve
SŽ Podřipské na umožnění nafilmování akce Sokolové po Řípem konané ve dnech 25. – 26.5. 2013
v Roudnici nad Labem. Jedná se o propagaci největšího sletu mimo Prahu po r.1989 v ČT a naši
pomoc si plně zaslouží.
Odsouhlaseno
Proti : Jan Král
•

Tělocvičná jed not Sokol Křoví požádala o prodej části pozemku č. 740/1 o výměře432 m2 ve
vlastnictví TJ Sokol Křoví Obci Křoví, za cenu obvyklou tj.25 Kč/m2, který bude použit na výstavbu
kulturního zázemí a přístupové cesty k fotbalovému hřišti.

Usnesení č. 408 : Vzhledem k tomu, že vztah mezi TJ Sokol Křoví a Obcí Křoví je na velmi dobré
úrovni PV župy souhlasí s prodejem části pozemku č. zapsaném na LV 246 , KÚ Křoví na vlastníka
Tělocvičný jednota Sokol Křoví označeném p.č. 740/1 Obci Křoví, Křoví 107 za cenu obvyklou tj.25
Kč/m2 a doporučuje PV ČOS ke schválení . Jedná se o část označenou GP číslo 293-437/2012 jako
pozemek p.č. 740/8 k.ú Křoví o výměře 432 m2. Obec Křoví chce na tomto pozemku vybudovat
kulturního zázemí a přístupové cesty k fotbalovému hřišti za pomoci dotace z vhodného dotačního
programu.
Odsouhlaseno jednohlasně
•

Podala informaci, že MŠMT rozhodlo o přidělení státní dotace na opravy, údržbu a provoz TVZ na
rok 2013 na základě žádostí jednotlivých TJ, které bylo nutné na MŠMT zaslat. Podmínkou bylo
podání žádosti o max. 70 % dotace z požadovaného projektu. Přestože naše župa patřila k jedné
z nejúspěšnějších, byla nám MŠMT bohužel vyřazena Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí,
z důvodů jediné požadované položky ve výši 450 tis. Kč na hřiště s umělým povrchem, kde
požadavek přesahoval 70 % projektu.
Vzhledem k tomu, že ve většině žup chybovalo velké množství jednot, někdy i všechny jednoty
župy, které byly vyřazeny a nesmí v roce 2013 z programu IV.Dotace MŠMT Údržba a provoz
dostat ani 1 Kč, tak PV ČOS na mimořádném zasedání 19.4.2013 rozhodlo, že těmto jednotám
pomůže. Stanovilo max. výši do 70 % dotace na majetek TJ, kterou by obdržely, kdyby jejich
žádost byla odevzdána správně a to z programu V. Organizace sportu. Sokol Nové Veselí může
tedy dostat na TVZ v roce 2013 pouze částku 14 560 Kč.
.

● Dotace

MŠMT na rok 2013 :

NESMÍ BÝT PŘIDĚLENY ŽÁDNÉ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ SOKOL, KTERÁ NEÚČTUJE V
ROCE 2013 V PODVOJNÉM ÚČETNICTVÍ !
TENTO FAKT BYL DOSTATEČNĚ DLOUHO AVÍZOVÁN !

Pogram IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví nebo výpůjčce.
Pro rok 2013 obdržela župa příslib dotací MŠMT
Dotace nesmí být použita na investiční náklady.

ve výši 477 100 Kč

Musí být tělocvičnými jednotami vyúčtována provozními náklady týkajícími se jen roku 2013
jako je elektřina, plyn, uhlí, vodné, odvoz odpadu..., nebo neinvestiční opravou TVZ
Jako každoročně tvoří tato dotace dle rozhodnutí MŠMT max. 70 % skutečných výdajů, tedy
TJ musí vykázat navýšení z vlastních zdrojů na 100% ! POZOR - nelze použít doplatkové
faktury, které se týkají roku 2012!! U zálohových faktur na provozní náklady se smí použít
k vyúčtování pouze 60 % z celkových ročních výdajů, zbylá částka může být použita jen pro
navýšení. Na zálohy musí být předložen daňový doklad o přijaté platbě – nikoliv pouze
rozpis (kalendář) zálohových plateb ! Každá TJ si musí daňový doklad vyžádat !
Finanční prostředky lze na základě předložených dokladů postupně čerpat, nejpozději však do 10.11.2013

Usnesení č. 409 : Podmínkou přidělení dotace je odebrání a zaplacení členských známek ČOS pro
rok 2013 v počtu členů uvedených ve výkazu Statistika TJ k 1.1.2013!
Byl předložen návrh na částečné rozdělení dotací Tělocvičným jednotám, které účtují v soustavě
podvojného účetnictví, odpovídající částkám které byly na tyto jednoty přiděleny z ČOS.
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
nerozděleno
CELKEM

Příslib v tis. Kč
15

20
19
27
14
25
10
10
51

15
13
21
240
237
477

Usnesení 410 : PV župy schvaluje výše uvedené rozdělení dotace MŠMT určené na provoz a
údržbu tělovýchovných zařízení jednot, které mají splněny povinnosti. Požadavek na zaslání
finančních prostředků (přislíbených župou příslušné TJ) musí být vždy doložen fotokopií dokladu
– faktury, statutárně podepsaného (starostou a jednatelem ) a orazítkovaného razítkem TJ.
Na faktuře musí být v pravém horním rohu rovněž uvedeno číslo, pod kterým je faktura vedena
v účetnictví TJ ! Současně musí být zaslán doklad o provedené úhradě. Jinak nemohou být
peníze odeslány. Přislíbené finanční prostředky je možné již postupně čerpat.
Kdo má možnost, může řádně podepsané a označené doklady řádně barevně neskenovat a zaslat
prostřednictvím e-mailu zaslat na elektronickou adresu župy, zupahavlickova@gmail.cz.
Veškeré prostředky musí být jednotami řádně vyúčtovány a doručeny župě
do 10.11.2012
Jednotám, které nepředloží do této doby vyúčtování, budou prostředky kráceny a částky přerozděleny
ostatním !

Program V. Organizace sportu
•

na provoz župy příslib

ve výši 289 660 Kč

•

na činnost oddílů všestrannosti příslib

ve výši 67 187 Kč

•

na činnost župního odboru sportu příslib
mají být použity k podpoře menších či vznikajících oddílů

ve výši 10 000 Kč

Pokyny k čerpání těchto finančních prostředků Vám budou upřesněny později, as to až po obdržení
detailního metodického pokynu. Dosud není určeno a potvrzeno ze strany MŠMT procento navýšení
z vlastních zdrojů u jednotlivých programů
•
Na částečnou údržbu TVZ částku
ve výši 14 560 Kč
Určenou výhradně pro TJ Sokol Nové Veselí jako 70 % náhradu dotace na majetek TVZ., s povinným
navýšením o 30 % z vlastních zdrojů.
• Program V. Organizace sportu - grant na vybavení tělocvičen
pro oddíly sokolské všestrannosti, který vypsal odbor všestrannosti ČOS a je učený na nákup nářadí,
náčiní, cvičebních pomůcek (např. žíněnky, lavičky, gymbaly, stepy, bossu, florbalové branky apod.)
Zadání a tiskopis na žádost o grant byl odeslán elektronickou poštou z adresy
sokolskazupa@gmail.com
na adresy všech TJ Sokol s termínem odevzdání do 25.5.2013 !
Usnesení 411 : PV župy doporučí a schválí všechny došlé požadavky na vypsaný grant na vybavení
tělocvičen v pořadí s přihlédnutím k činnosti jednoty a ke skutečnosti, zda jednota již uvedený grant
obdržela, či nikoliv. Konečný výběr pak provede grantová komise ČOS.

Termín příští schůze PV župy se bude včas oznámen.

Schůze byla ukončena ve 14,30 hod.

Zapsala Hedvika Šubertová

