Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 22.11.2016
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 22.11.2016, od 15.00 hod. do 16.30 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ladislav Zahrádka, Ladislav Procházka, Petr Chmelař,
Omluven : Ing. Štěpán Matouš

1. Volba zapisovatele jednání – Ing. Hornych Milan
2. Volba ověřovatele zápisu - Ladislav Zahrádka
3.

Projednání a schválení zápisu z minulého jednání
bez připomínek

4. Došlá pošta :
ČUS - Pozvánka na celostátní poradu okresů do Prahy, která se konala 25.10.2016 –
zúčastnil se předseda. Byla přítomna ministryně p. Valachová. Hlavním tématem
byl vznik nového informačního systému MŠMT, na jehož základě budou poskytovány
finance přímo do SK/TJ
- Dopis předsedy ČUS, který se týká zneužití organizačních struktur a technických
prostředků členů ČUS např. e-mailů k volební agitaci ve prospěch jednotlivých
volebních subjektů. Předseda zdůraznil, že ČUS je sportovním spolkem, nikoli
politickým subjektem. K vyjadřování politických názorů, dále v kandidatuře v jakýchkoli volbách a ve vyjádření osobních volebních preferencí politickým subjektům,
nemůže a nesmí být k tomu využívána struktura a prostředky ČUS
- Vyhodnocení školení k informačnímu systému MŠMT. Tento systém se nepodařilo
k termínu školení zprovoznit
- Byl vyhlášen projekt „ČUS – Sportuj s námi“
- Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny za rok 2016
- Pokyn k šetření o stavu majetku za rok 2016
- Pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS za rok 2016
- Směrnice ČUS o stanovení členských příspěvků ve výši 1,00 Kč za každou osobu,
která je členem sdruženého SK/TJ
- Vylepšení stávající nabídky produktu „Pojištění odpovědnosti a majetku pro
sportovní kluby ČUS
- Výzva na podávání žádostí na investiční program 133510 na rok 2017
- Odkaz na elektronickou přihlášku (formulář) pro přihlášení do projektu ČUS
Sportuj s námi na rok 2017
- MŠMT zveřejnilo na svých stránkách neinvestiční dotace na období 2017-2019.
- Zpravodaj ČUS 8/2016, který obsahuje informaci o elektronické evidenci tržeb
pro spolky

5. KO ČUS LK – zápis č. 26/2016 z jednání kolegia předsedy KO ČUS LK
- zápis z jednání č. 27/2016 kolegia předsedy KO ČUS LK
- dopis od Ing. Vladimíra Boháče, předsedy Krajské organizace ČUS
Lib.kraje, zastupitele LK a předsedy výboru pro sport. V tomto dopise
vyzývá sportovce, trenéry, cvičitelé a funkcionáře, aby volili hnutí Starostové
pro Liberecký kraj a u jeho jména zakroužkovali č. 7
- zápis ze schůze – nejúspěšnější sportovci v Libereckém kraji za rok 2016.
V okrese Česká Lípa je termín konání 7.2.2017 v divadle v Novém Boru

6. Různé :
- p. Procházka – p. Ing. Boháč by měl v souvislosti se zaslaným dopisem k volbám zvážit
své pochybení a měl by odstoupit z funkce předsedy KO ČUS Libereckého
kraje, neboť podle mého názoru došlo ke zneužití, o kterém psal předseda
ČUS pan JUDr. Jansta. S tímto názorem souhlasí většina členů VV SUČ.
7. Příští VV SUČ se bude konat dne 24.1.2017 v 15.00 hod.

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

Ověřovatel zápisu :

Ladislav Zahrádka
člen VV SUČ

