ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPORTOVNÍ UNIE ČESKOLIPSKA (SUČ),
RYBÁŘSKÝ DŮM ČESKÁ LÍPA

Den konání : středa 25. června 2014 od 16.00 hod. do 18.00 hod.

Předseda nechal spočítat z prezenční listiny účast delegátů ( celkem 18), a protože nebyla přítomna
nadpoloviční většina, potom v souladu se stanovami ukončil tuto řádnou valnou hromadu a nechal
odhlasovat, zda přítomni delegáti chtějí konat mimořádnou valnou hromadu, kde by jejich hlasy
byly počítány jako 100 % přítomných. Výsledek hlasování : 18 – 0 – 0 (pro-proti-zdržel se).
Poté bylo zvoleno pracovní předsednictvo valné hromady :
Ing. Milan Hornych, Ladislav Procházka, Petr Chmelař : 18 – 0 – 0
Byl zvolen předsedající valné hromady – Ing. Milan Hornych: 18 – 0 – 0.
Předseda VH seznámil přítomné s jednacím řádem VH. Jednací řád VH byl schválen : 18 – 0 – 0.
Byl schválen zapisovatel : Ing. Alena Hornychová: 18 – 0 – 0.
Byla schválena mandátová komise – paní Zdena Bittnerová: 18 – 0 – 0.
Byla schválena návrhová komise – Ing. Milan Hornych: 18 – 0 – 0.
Byl schválen ověřovatel zápisu – Ing. Štěpán Matouš : 18 - 0 - 0
Předsedající VH seznámil přítomné s kontrolou plnění usnesení VH z 26.6.2013. Všechny body
byly splněny (Nejúspěšnější sportovec okresu Česká Lípa za rok 2013, zajistit 8. ročník 3-boje
všestrannosti a řešit ve spolupráci s ČUS existenci okresních organizací a obecně).
Předseda poděkoval nepřítomnému předsedovi KO ČUS Libereckého kraje Ing. Vladimíru
Boháčovi, který dokázal přesvědčit starostu Nového Boru pana Dvořáka, aby se Nejúspěšnější
sportovec konal v Novém Boru. Předseda poděkoval nepřítomnému starostovi Nového Boru panu
Dvořákovi za organizaci a zafinancování této akce. Předseda poděkoval panu Novákovi, řediteli ZŠ
U Lesa Nový Bor za zorganizování okresního 3-boje všestrannosti okresu Česká Lípa. Předseda
poděkoval panu Viktoru Novotnému viceprezidentovi 1. Novoborského šachového klubu za
informaci, která pomohla k tomu, aby se okresní 3-boj všestrannosti konal.

Zpráva o činnosti :
1. Členská základna SUČ k 31.12.2012 a její porovnání k 31.12.2013.
Pokles členů o 1164 a počet TJ/SK se navýšil o 1 TJ/SK tj. 114.
2. Pasport majetku SUČ . V evidenci SUČ je 114 TJ/SK, z toho má 59 TJ/SK kartu TVZ a 55
TJ/SK nemá kartu TVZ. Bylo zkontrolováno 485 stavebních a parcelních čísel. V katastru
nemovitostí na LV není zapsáno 17 objektů a pozemků. Pasport slouží obdobně jako členská
základna také k získání určité částky finančních prostředků pro jednotlivé TJ/SK SUČ. Bohužel
pro rok 2013 financování TVZ není realizováno prostřednictvím ČUS, ale prostřednictvím
jednotlivých svazů. Ke dni konání VH SUČ „nepřišla“ do příjmu jednotlivých TJ/SK na
údržbu ani koruna.

3. Výkazy ČUS jednotlivých TJ/SK pro účetní závěrku k 31.12.2013.
Z těchto vyplývá –
Náklady :
- pokles nákladů na plyn, materiálu na údržbu,
- snížení nákladů na opravy a údržba nemovitého majetku z titulu nedostatku
finančních prostředků, el. energie a voda.
Výnosy :
- pokles výnosů od sportovních svazů, příspěvků od fyz. a právnických osob
provozních dotací od obcí a kraje a tržeb za prodané výrobky, zboží
a služby
- zvýšení příspěvků ze zdrojů ČUS,
- snížení členských příspěvků a provozních dotací od státu
Celkově došlo k vyššímu poklesu výnosů než k poklesu nákladů a z toho plyne, že došlo celkově ke
snížení hospodářského výsledku a k dalšímu prohlubování celkové ztráty.
Hospodářský výsledek rok 2012 ... ztráta – 0,45 mil. Kč. a rok 2013 ztráta - 2,79 mil. Kč.

Činnost výkonného výboru :
VV SUČ mezi valnými hromadami. VV SUČ se sešel 5x. Z každé schůze byl proveden zápis.
VV SUČ řešil :
- problematiku financování TJ/SK a SUČ,
- rozdělení financí na program IV. Údržba a provoz tělovýchovných zařízení
- požadavek MŠMT a MF na nutnost vést podvojné účetnictví u TJ/SK
v případě obdržení dotací,
- možnost získávání finančních prostředků od měst a obcí, Libereckého kraje,
KO ČUS Libereckého kraje, ČUS a jednotlivých sportovních svazů.
- organizaci a financování akcí „Nejúspěšnější sportovec roku 2013“ a
„Atletický 3-boj všestrannosti
- funkci předsedy VV, manažera SCS a hospodáře, včetně vedení účetnictví
provádí Ing. Milan Hornych s odměnou 15.000,- Kč za měsíc.
- VV SUČ řešil problematiku poskytování dotací z Grantového fondu
Libereckého kraje na rok 2013.
- VV SUČ řešil úlohu a postavení SUČ v nových stanovách ČUS. Z těchto
stanov plyne, že bývalé okresní články nejsou součásti organizační struktury
ČUS a proto nebudou z ČUS ani financovány. SUČ se tak stává pouze
nositelem licence s právem zastupovat TJ/SK na valných hromadách a
s povinností provádět k 31.12. daného roku statistiku členů, pasport majetku
a sběr a sumarizaci vybraných ukazatelů hospodaření.
- byla zřízena okresní servisní centra sportu (SCS), která nahrazují bývalé
okresy. Tato centra mají zajistit poskytování servisních služeb členským
subjektům na úrovni okresu. Na činnost SCS přispívá formou dotací
Fotbalová asociace ČR, jako největší odběratel služeb a dále Krajský úřad
Libereckého kraje. Město Česká Lípa na činnost SCS nepřispělo. Do funkce
manažera SCS byl vybrán a jmenován Ing. Milan Hornych.

Výroční zpráva o hospodaření :
1. Zpráva o příjmech celkem a o příjmech pro OV SUČ a pro TJ/SK. Zpráva o výdajích celkem
a výdajích OV SUČ a TJ/SK. V průběhu roku 2013 se podařilo oproti původnímu rozpočtu
získat finanční prostředky z ČUS a Libereckého kraje. Všechny tyto prostředky byly
bezezbytku vyčerpány.

Zpráva revizní komise :
Revizi provedla paní Dana Paszeková a paní Soňa Stárková. Výsledek – nebylo shledáno závažných
nedostatků.
Drobné nedostatky byly odstraněny ihned při kontrole ( podpisy, razítka).

Návrh rozpočtu na rok 2014 :
-

v části příjmu : nepředpokládají se doplatky minulých let z vlastních zdrojů
dotace na činnost z vlastních zdrojů ČUS pro rok 2014 –
0,- Kč
14.000,- Kč
dotace na činnost SUČ z Libereckého kraje
dotace na činnost SCS na úrovni SUČ z MŠMT
80.000,- Kč
16.500,- Kč
dotace na atletický 3-boj všestrannosti z LB kraje ČUS
Z výše uvedeného vyplývá, že reálné příjmy budou
110.500,- Kč

- v části výdajů :
- náklady na činnost SUČ

110.500,- Kč

Poznámka : Pro rok 2014 je SUČ postavena mimo financování tělovýchovy a sportu. Finanční
prostředky budou na jednotlivé TJ/SK přeposílány z jednotlivých svazů.

Diskuze
p. Hornych - seznámil přítomné s Výzvou k předkládání žádostí o dotaci z Libereckého kraje
p. Paszeková – požádala Město Česká Lípa o grant a nedostala nic.
p. Procházka – Město Česká Lípa uděluje granty pouze „vyvoleným“
p. Málek - údržba stadionu ve vlastnictví města Česká Lípa stojí nemalé peníze
p. Procházka – Město Česká Lípa financuje pouze údržbu svého majetku. Město Česká Lípa
by mělo podporovat i údržbu sportovního majetku, který je ve vlastnictví ostatních
tělovýchovných subjektů.
p. Kouloušková – co to je SCS. Informaci podal předsedající.
p. Málek – vyzval přítomné, aby se aktivně účastnili komunálních voleb ve svých bydlištích. Při
případném zvolení mohou lépe ovlivňovat financování sportu.
p. Procházka – kdo vstupuje do politiky s cílem pouze získat finance je nemorální
p. Kolář – vhledem k tomu, že v loňském roce všechny TJ/SK nezaplatily členský příspěvek
1,- Kč / 1 člen, navrhuji, aby tento příspěvek v letošním roce zaplatily.
p. Obrovský – budou se platit příspěvky i v ostatních svazech kromě fotbalového? Odpověď
předsedy – na VH ČUS v Nymburce bylo toto navrženo, ale svazy to hlasováním
odmítly.

p. Hornych – VV SUČ schválil na svém zasedání dne 28.5.2014 výši členského příspěvku na
každou fyzickou osobu pro rok 2014 - 1,- Kč (Jednakorunačeská)
- VV SUČ schválil žádost o dotaci na Liberecký kraj pro zabezpečení činnosti SCS
Česká Lípa ve výši 130.000,- Kč
-VV SUČ schválil žádost o dotaci na Liberecký kraj pro zabezpečení Provozu a
údržby tělovýchovných zařízení v subjektech TJ/SK sdružených v okresní organizaci
ČUS ve výši 1,224.000,- Kč

Zapsala : Ing. Alena Hornychová v.r.
Ověřovatel zápisu : Ing. Štěpán Matouš v.r.

