Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 20.9.2016
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 20.9.2016, od 15.00 hod. do 16.30 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ladislav Zahrádka, Ladislav Procházka, Ing. Štěpán Matouš,
Petr Chmelař,

1. Volba zapisovatele jednání – Ing. Hornych Milan
2. Volba ověřovatele zápisu - Petr Chmelař
3.

Projednání a schválení zápisu z minulého jednání
bez připomínek

4. Došlá pošta :
ČUS - Doklad pro vyúčtování poskytnuté dotace z Programu MŠMT č. VIII – Soupis
jmenovitých údajů o mzdových nákladech – předseda rozeslal do TJ/SK,
které čerpají tuto dotaci
- Doklad pro souhrnné vyúčtování dotace z Programu MŠMT č. VIII v souboru Excel,
předseda rozeslal do TJ/SK, které čerpají tuto dotaci
- Doporučení zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období 2014 a 2015
uložením do Sbírky listin – přeposláno do TJ/SK
- Program IV – příspěvek z neinvestiční dotace na rok 2016 – podklady k vyúčtování
byly přeposlány příslušným TJ/SK
- Školící seminář MŠMT k zadávání žádostí na rok 2017 – 7.10.2016 v Praze, zúčastní
se předseda a p. Hornychová
- Informace ke změnám pasportu – realizaci zajistí pan Zahrádka

KO ČUS LK – Zápis z jednání 16. VH KO ČUS LK, které se konalo 22.6.2016 v Liberci
- Administrace a audit smluv programů č. III a IV MŠMT za rok 2016
a administrace žádostí programů MŠMT na rok 2017 – jedná se o materiál,
podle kterého budou okresy provádět administraci a audit

5. Různé :
- Ing. Hornych – Dotační programy MŠMT pro rok 2017-budou zveřejněny na stránkách
MŠMT. Podle informací ze Zpravodaje ČUS 7/2016, budou s předstihem
proškoleny jednotlivé okresy tak, aby mohly informovat TJ/SK
- Zpravodaj je umístěn na webové stránce www.cuscl.cz
- 7.2.2017 se bude konat v Divadle v Novém Boru okresní kolo Sportovec
2016 okresu Česká Lípa

- Město Česká Lípa prodloužilo na dobu neurčitou pronájem prostor v ulici
Žižkova 231/1, Česká Lípa pro Sportovní unii Českolipska, z.s.

- p. Procházka - Bylo by vhodné oslovit Českou Lípu, Doksy, Mimoň a Zákupy, zda by byly
ochotny v dalších letech pořádat okresního Sportovce v jejich městech

6. Příští VV SUČ se bude konat dne 22.11.2016 v 15.00 hod.

Zapsal : Ing. Milan Hornych v.r.
předseda SUČ

Ověřovatel zápisu :

Petr Chmelař
člen VV SUČ

