Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 22.9.2015
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 22.9.2015, od 15.00 hod. do 16.30 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 Zahrádka
3. Projednání a schválení zápisu z minulého jednání :
- bod č. 5 - úprava stanov SUČ – předseda KO ČUS Libereckého kraje pan Ing. Vladimír
Boháč požádal p. JUDr. Poupě, aby zpracoval vzorové stanovy pro okresy. Tyto stanovy pak
budou sloužit okresům jako vzorové. Je předpoklad, že se tak stane v průběhu měsíce října
a následně v prosinci 2015 proběhne valná hromada. Dne 17.8.2015 byla
uzavřena nájemní smlouva mezi Městem Česká Lípa a Sportovní unii Českolipska a dne
9. 9.2015 SUČ obdržela souhlas vlastníka nemovitosti (Město Česká Lípa) s umístěním sídla
SUČ na adrese ul. Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa.
4. Došlá pošta :
MŠMT - Vyhlášení programů Státní podpory sportu pro rok 2016
ČOV
- Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku
Hornych - Informace o vyhodnocení Programu na podporu sportovní činnosti dětí a
mládeže v roce 2015
- Informace o akci „Atletický trojboj všestrannosti s Adamem
- Informace o termínu pro vyhlášení sportovců 2015 okresu Česká Lípa – akce
se bude konat dne 2.2.2016 v Divadle v Novém Boru
- Projednání dopisu – žádosti o prošetření od p. Ladislava Procházky, předsedy
TJ Lokomotiva Česká Lípa o.s. Na tuto žádost ekonomický úsek ČUS odpověděl.
Tuto odpověď považuje p. Procházka za dostačující.
JUDr. Poupě – Nabídka právní pomoci SK/TJ – telefon 603515024,
e-mail : ak.poupe @seznam.cz
ČUS
- schválení “spuštění“ ostré verze nového informačního systému ČUS – 31.10.2015
k dnešnímu dni splnilo podmínky pro obdržení hesla, které je nutné pro vstup do
IS ČUS 37 TJ/SK. Je to málo – předseda znovu osloví TJ/SK
- Informace o možnosti podávat žádosti na Program č. VI a Program č. VIII pro
rok 2016
5. Různé :
Předseda informoval o jednáních ČUS a ČOV s MŠMT, co se týče získávání finančních
prostředků od státu. S ohledem na to, že ministryni školství, mládeže a tělovýchovy byla
jmenována nová ministryně Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. „padají“ všechny dohody, které
byly uzavřeny ústně s bývalým ministrem. V tělovýchovném hnutí není jednota a oba hlavní
aktéři (ČUS a ČOV) se snaží získat na svoji stranu MŠMT.
Pan Procházka – navrhuje, aby byla v ČUS založena odborová organizace, která by se stala

partnerem při jednání o financích pro sportovce od státu. Předseda vznese
dotaz na Ústřední odborovou organizaci v Praze, zda je návrh p. Procházky
legislativně „průchozí“.
Pan Procházka – seznámil přítomné s postupem při registrování nových stanov u příslušného
rejstříkového soudu.
Předseda informoval o činnosti Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého
kraje.
6. Příští VV SUČ se bude konat dne 24.11.2015 v 15.00 hod.
Zapsal : Ing. Milan Hornych v.r.
předseda SUČ

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

