Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 25.9.2018
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 25.9.2018, od 15.00 hod. do 17.00 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Petr Chmelař, Ing. Štěpán Matouš
Omluveni : Ladislav Procházka, Ladislav Zahrádka

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

Projednání a schválení zápisu z minulého jednání
- p. Procházka - které obdržené finance se počítají do „de minimis“ a zda je možno
požádat o navýšení. Bylo dohodnuto o vznesení písemného dotazu na
příslušnou instituci do Prahy – zatím bez odezvy.
- proč byla zrušena Dotace na provoz a údržbu v Libereckém kraji – podle
úředníků z Libereckého kraje z důvodu snížení počtu vyhlášení programů
pro sport a zjednodušení administrativy.
- bude ČUS v roce 2018 spolufinancovat úhradu nákladů na hospodaření
a údržbu TVZ - k tomuto bodu „odešel“ z ČUS Praha dopis premiérovi
k nevyhlášenému programu údržba a provoz sportovních zařízení, ve
kterém bylo zdůrazněno, že jediným kritériem pro čerpání dotací
z MŠMT v Programu MŮJ KLUB je struktura mládežnické členské
základny a rozsah a struktura vlastněného majetku, pak nejsou ve
výpočtu vůbec zohledněny. Čeká se na odpověď z MŠMT.

3. Došlá pošta :
ČUS - Pozvánka na poradu představitelů okresů na 13.9.2018 v Praze – zúčastnil se
předseda. Seznámil přítomné se současným stavem a budoucnosti při
financování okresních sdružení (OS). Protože OS nejsou zahrnuty v org.
struktuře ČUS, nemohou obdržet z dotace od MŠMT na ČUS ani 1 korunu.
S platností od 1.9.2018 přestává být OS financováno. Je vyvíjeno úsilí, aby
byl financován z této dotace nově zapsaný spolek Servisní centrum sportu
ČUS Česká Lípa. Tento spolek je pobočným spolkem ČUS a o jeho vzniku
rozhodl výkonný výbor ČUS. Vznikl ke dni 31.8.2018 a je zapsán u Městského
soudu v Praze. Do čela byl jmenován Ing. Vladimír Boháč, dosavadní předseda
KO ČUS Libereckého kraje. Takový je současný stav.
- Zpravodaj ČUS č. 5,6,7 / 2018
- Informace o Výzvě MŠMT k podávání žádostí o investiční dotace. Bohužel se jedná
pouze o „stavební“ investice a nelze v jejich rámci čerpat např. na strojní
investice - nákup strojů na sekání trávy.
- Informace a modelové dokumenty k GDPR k novému nařízení EU o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů. Jedná se o velmi rozsáhlý materiál.

- odpovědi na dotazy k GDPR
- Usnesení VV ČUS k novele zákona o podpoře sportu – je navrhováno,
aby se do tohoto zákona doplnilo i financování OS.
- Dotazník k anketám o nejlepšího sportovce roku.
- Směrnice o evidenci členské základny ČUS - zůstává rodné číslo jako
základní identifikátor členství.
- Dopis ČUS Kateřině Valachové.

KO ČUS LK – Zápis č. 9/2018 – z jednání kolegia předsedy KO ČUS LK
- Zápis č. 10/20185 – z jednání kolegia předsedy KO ČUS LK
- Zápis z jednání 18. VH KO ČUS LK

4. Různé
p. Hornych – přihláška k dobrovolnému sdružení TJ/SK v České unii sportu ve
smyslu směrnice ČUS č. 2/2016 – jedná se o Sportovní klub Polevsko, z. s.
V souladu se stanovami Sportovní unie Českolipska, z.s., čl. IV – členství,
bod 5, rozhodl výkonný výbor na základě této přihlášky hlasováním pro
přijetí za řádného člena v ČUS.
Hlasováno: 3 pro.
- oznámení Radka Valenty – dosavadního sportovního redaktora Českolipského deníku o ukončení pracovního poměru. Bude jednáno se
šéfredaktorkou deníku ohledně zajištění ankety o Nejlepšího
sportovce okresu Česká Lípa za rok 2018.

6. Příští VV SUČ se bude konat dne 27.11.2018 v 15.00 hod.
Zapsal : Ing. Milan Hornych v.r.
předseda SUČ

Ověřovatel zápisu : Petr Chmelař v.r.
člen VV SUČ

