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Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v RS ČUS Olomouc

Vážení sportovní přátelé !
Na základě schválených stanov Regionálního sdružení ČUS Olomouc na 25. Valné hromadě
dne 18.6. 2015, které mění název na „zapsaný spolek“, Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme
„Přihlášku do České unie sportu“ dosud sdružených TJ/SK v RS ČUS Olomouc.
V návaznosti na tuto přihlášku Vás Výkonný výbor RS ČUS Olomouc žádá, abyste velmi
pečlivě a důkladně projednali ve svých zvolených orgánech zda je pro Vaši organizaci
přínosem přihlásit se ke sdružení do RS ČUS Olomouc z.s. nebo toto členství již neobnovit.
Pokud se vaše TJ/SK dobrovolně ke sdružení přihlásí, bude VV RS ČUS Olomouc z.s.
vyžadovat plnění povinností, vyplývajících ze stanov řádného člena spolku, tedy řádně a včas
platit příslušné členské příspěvky ,vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů a
poskytovat o tom příslušná statistická hlášení, poskytovat RS ČUS Olomouc z.s. pravdivé a
prokazatelné údaje o svých organizačních, ekonomických a majetkových poměrech ( výkazy
hospodaření, pasport TVZ). Plnit úkoly, které zadá ČUS s tím, že v současné době se testuje
nový Informační systém, který bude nainstalován do TJ a SK do konce měsíce října 2015.
Naopak RS ČUS Olomouc z.s. je připraveno v rámci Servisního centra sportu Vám
poskytovat veškerou pomoc při zajišťování státních finančních prostředků prostřednictvím
národních svazů, ČUS, zajišťovat prostředky od Olomouckého kraje, měst a obcí a podílet se
na jejich vyúčtování. Poskytovat pomoc v ekonomických a právních věcech v prostředí
našeho sportu a včas podávat informace související s činností spolků. Velmi rádi Vám
pomůžeme řešit problémy, které se vyskytnou ve Vaši nelehké dobrovolné práci..
Vyplněnou přihlášku zašlete v originále na RS ČUS Olomouc do 31.8. 2015.
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