Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 23.5.2017
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 23.5.2017, od 15.00 hod. do 17.00 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ing. Štěpán Matouš, Ladislav Procházka, Petr Chmelař
Omluven: Ladislav Zahrádka

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

Projednání a schválení zápisu z minulého jednání - bylo uloženo předsedovi, aby předložil
výsledek šetření o využívání IS ČUS v oblasti členské základny a pasportu a aby předložil
zprávu o placení členských příspěvků ve výši 1,- Kč/člen za rok 2016 a soupis těch TJ/SK, které
nezměnily svůj název v souladu s Novým občanský zákoníkem.
Úkol splněn s těmito výsledky:
48 TJ/SK nemá v Rejstříku zapsané Stanovy, tudíž nemají v názvu „z.s.“
34 TJ/SK nemá žádnou členskou základnu (Jiskra Cvikov 3 členy)
Všechny TJ/SK, které mají majetek, ho mají zaevidován v IS ČUS
50 % TJ/SK nezaplatilo v roce 2016 členské příspěvky.
Výkonný výbor uložil předsedovi, aby v souladu se stanovami SUČ vyzval ty TJ/SK, které
neuhradily poplatek, aby ho uhradili do 30 dnů po obdržení této výzvy. Pokud tak neučiní,
vystavují se sankci – vyškrtnutí řádného člena. Výkonný výbor dále uložil předsedovi, aby
vyzval ty TJ/SK, které nemají název v souladu s Novým občanským zákoníkem a které
nevedou řádně členskou základu v IS ČUS, aby tak učinily do 30 dnů po obdržení této výzvy.
Pokud tak neučiní, bude jednáno o jejich vyloučení z důvodu závažného porušení stanov.

4. Došlá pošta :
ČUS - Problematika servisních center sportu – licenční podmínky pro jejich činnost.
Pro okres Česká Lípa požádala o udělení Licence Sportovní unie Českolipska, z.s.
a doložila všechny potřebné doklady. V současné době se čeká na rozhodnutí
Licenční komise ČUS, která rozhodne, jaký druh licence SUČ obdrží. Pokud nebudou
současně z touto Licencí poskytnuty i finanční prostředky, tak se ČUS této licence vzdá
a postoupí ji TJ/SK, která o ni bude mít zájem.
- Pozvánka na valnou hromadu ČUS, která se konala 13.5.2017 v Nymburku. VH se
zúčastnil Ing. Štěpán Matouš, který o průběhu a závěrech VH podal stručné
informace.
- Informace o nových změnách v IS ČUS
KO ČUS LK – Pozvánka na VH KO ČUS Libereckého kraje, která se koná 21.6.2017
v Liberci. Za okres Česká Lípa se zúčastní Ing. Milan Hornych, Ing. Štěpán
Matouš, Petr Chmelař, Ivan Zelenka.

5. Různé :
- předseda znovu upozornil na konání VH Sportovní unie Českolipska, z.s., která
se bude konat 14.6.2017 od 16.00 hod. v Rybářském domě v České Lípě.
- předseda informoval o současné finanční situaci ČUS s ohledem na zjištěné nedostatky
ze strany FAČR. Původně hrozilo, že se zastaví veškerý „přísun“ financí z MŠMT do
sportu. V současné době je zrušen investiční program a ostatní programy budou
postupně profinancovány. Paní ministryně slíbila, že nejdříve dostanou peníze děti a
mládež z programu VIII.
- předseda informoval o zvýšení limitů pro evidováni tržeb (EET) pro TJ/SK ze
175.000,- Kč na 300.000,- Kč.
- předseda předložil přihlášku a stanovy SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. k dobrovolnému
sdružení v České unii sportu, z.s. Jednohlasně přijato. Předseda o tomto bude
informovat nového člena a zároveň ho seznámí se všemi právy a povinnostmi.
- předseda předložil návrh pana Filipce z SK WARTEMBERSKÝ KOLAŘ Stráž pod Ralskem
na vyškrtnutí. Výkonný výbor tento návrh neschvaluje, neboť podle stanov může
člen vystoupit, pokud je to oznámeno písemně a musí z něj být patrné, že o vystoupení
rozhodl k tomu kompetentní orgán členského subjektu.
- předseda informoval, jako člen výboru pro tělovýchovu a sport Libereckého kraje,
o posledním jednání tohoto výboru ze dne 22.5.2017. Předseda zdůraznil, že je nutno
si řádně přečíst všechny podmínky pro splnění formální správnosti vyplněných žádostí,
aby nebyly následně vyřazeny úředníky Libereckého kraje.

6. Příští VV SUČ se bude konat dne 26.9.2017 v 15.00 hod.

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

Ověřovatel zápisu :

Petr Chmelař v.r.
člen VV SUČ

