Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 22.3.2016
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 22.3.2016, od 15.00 hod. do 16.50 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ladislav Procházka, Ladislav Zahrádka, Ing. Štěpán Matouš,
Petr Chmelař
1. Volba zapisovatele jednání – Ing. Hornych Milan
2. Volba ověřovatele zápisu - Ladislav Procházka
3. Projednání a schválení zápisu z minulého jednání :
bod. č. 5 – na základě písemné i ústní informace pana Procházky o průběhu volební valné
hromady ČUS, která se konala 30.1.2016 v Nymburce, přednesl předseda tento
materiál na jednání kolegia předsedy KO ČUS LK, které se konalo 15.2.2016.
Ze zápisu z tohoto jednání plyne, že co se týče voleb, kdy za Ústecký a Liberecký kraj
může být do VV ČUS zvolen pouze 1 zástupce, je způsob volby, kdy každý okres má
jeden hlas, diskriminační pro Liberecký kraj (4 okresy = 4 hlasy) oproti Ústeckému kraji
(7 okresů = 7 hlasů). V tomto bodě KO ČUS LK souhlasí s panem Procházkou. Co se týče
popisu průběhu samotné valné hromady, kolegium bere obsah dopisu pana Procházky
na vědomí, ale nezaujímá k němu žádné stanovisko. Po delší diskuzi se VV SUČ dohodl,
že bez podpory KO ČUS LK, a především těch jeho členů, kteří se také zúčastnili voleb
v Nymburce, nebude iniciovat žádné další kroky.

4. Došlá pošta :
ČUS - pasportizace sportovních zařízení – kontrolu a aktualizaci u všech TJ/SK provádí
pan Zahrádka
- dopis o svolání 33. valné hromady ČUS. Byla odsouhlasena účast předsedy
- dokument ČT o zchátralých sportovištích – byl přeposlán na TJ/SK. Některé zareagovaly a poslaly náměty. Následně bylo zjištěno, že tato zchátralá sportoviště nejsou
v majetku TJ/SK evidovaných v ČUS.
- informace o rozdělení dotací z programu VIII pro rok 2016. Byla předána příslušným
TJ/SK, které tuto dotaci obdrží. Ostatní dostanou dopis z MŠMT.
- doplnění stávajících Stanov ČUS – bez připomínek
- pozvánka na celostátní poradu předsedů okresních sdružení, které se koná 12.4.2016
v Praze. Zúčastní se předseda.
- od 1.4.2016 bude spuštěna veřejná část informačního systému
KO ČUS LK – byl vyhlášen termín konání „Nejlepší sportovci Libereckého kraje“ za rok 2015
které se bude konat 5.4.2016 od 18.00 hod. v Divadle F.X.Šaldy. Předseda bude
mít k dispozici vstupenky pro úspěšné sportovce a vstupenky pro ostatní. Lze je
objednat u předsedy na telefonu 602483486.

5.

Různé :
pan Ladislav Procházka – které významné sportovní kluby hrající nejvyšší soutěže v ČR a dobře
reprezentující LK nahlásil předseda za okres Česká Lípa? Předseda předložil soupis navržených.
K tomu má pan Procházka tyto námitky :
- je přesvědčen, že HC Česká Lípa a Florball Club Česká Lípa nehrají nejvyšší soutěž.
- nebylo postupováno na základě zásad rovného přístupu k informacím, ale na základě známostí
- měl být vyhlášen oficiálně program a vyvěšen na úřední desce, aby měly k této informaci
přístup všechny sportovní subjekty
Dále pan Procházka požaduje, aby do tohoto soupisu byla dopsána i TJ Lokomotiva Česká Lípa,
neboť její starší žáci - družstvo volejbalu – se stali v roce 2015 mistry republiky. Např. Karate
Znamenáček také nesportuje v nejvyšší soutěži, protože v tomto sportu nejsou soutěže a je
mistrem republiky v karate a je v tomto seznamu.
6. Příští VV SUČ se bude konat dne 24.5.2016 v 15.00 hod.
Zapsal : Ing. Milan Hornych v.r.
předseda SUČ

Ověřovatel zápisu : Ladislav Procházka v.r.
člen VV SUČ

