Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 26.5.2015
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 26.5.2015, od 15.00 hod. do 16.30 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ladislav Zahrádka, Ing. Štěpán Matouš, Petr Chmelař
Omluven : Ladislav Procházka
1. Volba zapisovatele jednání – Ing. Hornych Milan
2. Volba ověřovatele zápisu - Petr Chmelař
3. Projednání a schválení zápisu z minulého jednání :
- bod č. 4 - Informaci Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního o nesrovnalostech na
listech vlastnictví – podal pan Zahrádka – splněno.
4. Došlá pošta :
KO ČUS – Smlouva o poskytnutí příspěvku z neinvestiční dotace v oblasti sportu na rok 2015,
výše dotace 137.131,- Kč.
Dotace je účelově vázána na výkon organizační a obsahové činnosti Servisních
centrech sportu (SCS) na úrovni okresních sdružení ČUS. Smlouva podepsána a
peníze byly připsány na účet SUČ.
LB kraj - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Atletický
trojboj všestrannosti s Adamem“. Smlouva podepsána. Výše dotace je 20.000,- Kč.
Zatím není připsána na účet.
ČUS

- doplnění údajů pro rozdělení neinvestiční dotace z Programu MŠMT č. IV pro rok
2015. Jedná se o TJ Lokomotiva Česká Lípa, o.s. a TJ Uranové doly Hamr u České
Lípy – splněno.
KO ČUS - pozvánka na školení k novému informačnímu systému ČUS. Školení proběhlo
v Ústí nad Labem, k tomu bylo nutno zakoupit notebook. Až bude nový IS
dokončen, provede Sportovní unie Českolipska proškolení jednotlivých TJ/SK.
KO ČUS – administrativa smluv z roku 2014 – umístění na Google disk – splněno.
V současné době probíhá kontrola na úrovni kraje a následně proběhne v červnu
2015 kontrola na úrovni ČUS.

5. Různé :
Předseda připravil návrh nových stanov Sportovní unie Českolipska, z.s. Nové stanovy byly
zpracovány tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem. V této souvislosti je
nutno dořešit nové sídlo SUČ. Byl nám nabídnut OFS Česká Lípa nájem 3 místností tj. cca 50
m2 v ulici Žižkova 231/1, 470 01 Česká Lípa za velmi výhodných finančních podmínek.
Členové VV SUČ pověřili předsedu, aby podal žádost na MÚ Česká Lípa o uzavření nájemní
smlouvy s datem od 1.9.2015. Z tohoto důvodu je nutno posunout termín konání valné
hromady SUČ, která se vždy konala poslední týden v červnu. Předpokládá se, že smlouva o
nájmu mezi SUČ a MÚ Česká Lípa bude uzavřena nejpozději k 1.9.2015 a poté VV SUČ svolá

řádnou valnou hromadu , kde budou kromě jiného schváleny i nové stanovy. Zároveň
proběhne volba do orgánů podle těchto nových stanov.
Předseda informoval o činnosti Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého
kraje.

6. Příští VV SUČ se bude konat dne 22.09.2015 v 15.00 hod.
Zapsal : Ing. Milan Hornych v.r.
předseda SUČ

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

