Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 25.11.2014
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 25.11.2014, od 15.00 hod. do 16.30 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ladislav Zahrádka, Ing. Štěpán Matouš, Petr Chmelař, Ladislav
Procházka
1. Volba zapisovatele jednání – Ing. Hornych
2. Volba ověřovatele zápisu - Ladislav Procházka
3. Projednání a schválení zápisu z minulého jednání – bez připomínek
4. VV SUČ schválil všemi hlasy přítomných přijetí Občanského sdružení (klubu) Mimoňští Sršni,
o.s. , U Nemocnice 546, 471 24 Mimoň do Sportovní unie Českolipska. Schválení proběhlo
v souladu se stanovami Sportovní unie Českolipska dle Čl. 6 – Vznik členství v SUČ.
5. Informace o Pokynech předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu členské základy a
aktualizaci pasportu sportovních zařízení k 31.12.2014. Informace budou předány TJ/SK do
15.12.2014.
6. Dne 4.11.2014 proběhla celostátní porada zástupců SK/TJ, které se zúčastnil předseda.
Programem této porady bylo : - politika ČUS v oblasti financování sportu, novelizace stanov,
projekt Sportuj s námi a příprava zákona o podpoře sportu. Předseda pošle členům VV SUČ
pracovní verzi nových stanov do 15.12.2014.
7. Dopisem ze dne 17.10.2014 bylo oznámeno, že výkonný výbor ČUS stanovil výši členského
příspěvku pro rok 2014 na 1,- Kč za každou fyzickou osobu, která je členem sdruženého SK/TJ
dle statistiky ČUS k 31.12.2013. Tyto příspěvky je nutno přeposlat na ČUS do Prahy nejpozději
do 11.11.2014 – zajistil předseda.
8. Předseda seznámil s informací od Mgr. Davida Kováře, management sportu ČUS o zadávací
dokumentaci internímu výběrovému řízení s názvem „Přeprogramování informačního
systému České unie sportu“.
9. Předseda seznámil s informací k ukončení zákonné výpůjčky, které se týká majetku
v původním trvalém užívání a který z nějakého důvodu nepřešel do vlastnictví SK/TJ.
10. Předseda seznámil s vyhodnocením žádostí TJ/SK na zařazení akcí do projektu ČUS SPORTUJ
S NÁMI.
11. Předseda seznámil přítomné s rozesláním Dopisu účastníků 30. valné hromady ČUS
zastupitelům obcí a měst. V tomto dopise je zdůrazněn význam sportu a dále jsou města a
obce vyzvány, aby dodržovaly deklaraci o všestranné podpoře sportu, kterou se zavázaly
v Memorandu Svazu měst a obcí ČR.

12. Členové VV SUČ vyzvali předsedu SUČ, aby jednal se zástupci ČUS v Praze o finanční podpoře
Sportovní unii Českolipska. O výsledku tohoto jednání bude předseda informovat na příští VV
SUČ.
13. Pan Procházka informoval o průběhu schůzky s paní starostkou Mgr. Romanou Žateckou a
místostarostou panem Mgr. Jurajem Ranincem.
14. Pan Zahrádka informoval o průběhu aktualizace pasportu tělovýchovných zařízení TJ/SK.
15. Předseda informoval o termínu schůzky s paní starostkou Mgr. Romanou Žateckou, která
proběhne dne 7.1.2015 ve 12.00 hod. Budou-li se chtít této schůzky zúčastnit i ostatní
členové VV SUČ, budou vítáni.
16. Příští VV SUČ se bude konat dne 27.01.2015 v 15.00 hod.

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

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

