Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 27.1.2015

Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 27.1.2015, 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. 12 předseda projednat finanční podporu Sportovní unie Českolipska na ČUS v Praze.
Předseda projednal možnost finanční podpory s předsedou KO ČUS Libereckého kraje Ing.
Boháčem. Ten přenese požadavky z jednotlivých okresů Libereckého kraje na ČUS
do Prahy.
- bod 15 informace o schůzce s paní starostkou Města Česká Lípa Mgr. Romanou Žateckou.
Předseda seznámil přítomné s průběhem schůzky.
4. Došlá pošta :
ČUS - Svolání 31. Valné hromady České unie sportu – 25.4.2015. Předseda nabídl členům VV
SUČ, zda by se chtěli zúčastnit. Zájem projevil Ing. Štěpán Matouš s podmínkou, že
pokud bude chtít jet pan Ladislav Procházka, má před ním přednost.
- Možnost zaslat nominaci Trenérky, cvičitelky roku 2014 do 27.2.2015 – přeposláno
klubům.
- Zpravodaj ČUS č. 9/2014 – uloženo na web.
- Olympijský zpravodaj ČOV – uloženo na web.
- Informace o zamítnutí návrhu na posílení financování sportu ve státním rozpočtu 2015
- Informace k poskytování stanovisek k žádostem o investiční dotace z MŠMT
- Dočasné osvobození spolků od soudních poplatků ve věcech spolkového rejstříku
- Oznámení o stanovení výše základních sazeb stravného pro rok 2015
- Informace Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního o nesrovnalostech na
listech vlastnictví – prověří pan Zahrádka a s výsledkem seznámí na příští VV SUČ
- Informace o kontrole vyúčtování dotace FAČR 2014 – program IV
KO ČUS LK - Aktuální informace z vedení ČUS

Liber.kraj

- Zánik sportovní komise Rady Libereckého kraje a vznik výboru pro
tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje - členem výboru
je Ing. Hornych
- Žádost o poskytnutí dotace na Podporu činnosti Servisního centra sportu
ČUS při Sportovní unii Českolipska

5. Nová webová stránka SUČ : http://www.cuscl.cz
6. Nová e-mailová adresa : cuscl@seznam.cz
7. Příští VV SUČ se bude konat dne 31.03.2015 v 15.00 hod.
Zapsal : Ing. Milan Hornych v.r.
předseda SUČ

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

