Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 26.9.2017
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 26.9.2017, od 15.00 hod. do 17.00 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ing. Štěpán Matouš, Ladislav Procházka, Petr Chmelař
Ladislav Zahrádka

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

Projednání a schválení zápisu z minulého jednání - bez připomínek

4. Došlá pošta :
ČUS - Pozvánka na celostátní poradu zástupců SK/TJ na den 6.9.2017 v Praze.
Předseda ČUS p. Jansta seznámil přítomné s kauzou ohledně Programu III.
- Informace z aktuálních jednání na MŠMT ohledně financování. MŠMT zrušilo
Program IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení.
ČUS požádala ministra dopisem o označení konkrétních viníků nastalé situace.
- Zápis z jednání VV ČUS, které se zabývalo dotační kauzou a financováním
sportu
- Informace pro pořadatele akcí Projektu ČUS Sportuj s námi
- Oficiální prohlášení ČUS k jejímu aktuálnímu obvinění
- Informace o konání 3. ročníku Evropského týdne sportu
- Povinné zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
KO ČUS LK – Nahlásit termín konání VH v roce 2017 – již se konala 14.6.2017
- Nahlásit, zda SUČ předpokládá Vyhlášení Sportovců Českolipska za r. 2017
ANO, proběhne dne 17.1.2018 v divadle v Novém Boru
- Pozvánka na pracovní schůzku předsedů a ekonomů okresních organizací
k problematice vyúčtování dotace PIII pro rok 2017

5. Různé
p. Hornych – seznámil přítomné s postupem, jak se likviduje občanské sdružení
- rejstříkové soudy již začaly spolky vyzývat k odstranění nedostatků v zápisech
ve veřejném rejstříku
p. Zahrádka – informoval o výsledcích kontroly, kterou provedl v IS ČUS a veřej.rejstříku
z důrazem na správné stanovy a názvy v souladu s novým obč.zákoníkem
- dále provedl kontrolu souladu uváděných funkcionářů v IS ČUS se zápisy
ve veřejném rejstříku.

p. Procházka - požádal o zápis z posledního Výboru pro tělovýchovu a sport Libereckého kraje
- požádal o pomoc při vyúčtování dotace za rok 2017, konkrétně přílohy č. 1b.
Předseda přislíbil pomoc.

6. Příští VV SUČ se bude konat dne 28.11.2017 v 15.00 hod.

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

Ověřovatel zápisu :

Petr Chmelař v.r.
člen VV SUČ

