Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska, z.s. ze dne 27.11.2018
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 27.11.2018, od 15.00 hod. do 17.00 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Petr Chmelař, Ladislav Procházka, Ladislav Zahrádka
Omluveni : Ing. Štěpán Matouš

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

Projednání a schválení zápisu z minulého jednání
- p. Procházka - podal informaci, které obdržené finance se počítají do „de minimis“
a zda je možno požádat o navýšení limitu.
- p. Hornych – podal informace o dopisu, který byl odeslán předsedovi vlády ČR, ve věci
nevyhlášení dotačního Programu na údržbu a provoz sportovních zařízení
ze strany MŠMT. K tomuto dopisu byly připojeny podpisové archy, ve kterých
se podepisovali zástupci TJ/SK a za okres Českou Lípu se podepsalo 8 TJ/SK.
Do dnešního dne nepřišla odpověď.

3. Došlá pošta :
ČUS - Informace o spuštění Rejstříku sportovců a sportovních zařízení, jako novém
informačním systému veřejné správy – MŠMT. Na základě Pokynů předsedy ČUS
jsou TJ/SK povinny každý rok aktualizovat svou členskou základnu a informace
o pasportu sportovních zařízení. Z tohoto plyne úkol pro předsedu, provést kontrolu
současného stavu databáze Informačního systému ČUS v jednotlivých TJ/SK a při
zjištění nedostatku, vyzvat tyto spolky k jejich odstranění – termín průběžně.
- byla zveřejněna výzva MŠMT MŮJ KLUB na rok 2019. Přeposláno do TJ/SK.
- reakce předsedy ČUS na článek v časopise Reflex – Ester Ledecká versus svaz.
- informace o projektu „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2019.
Přeposláno do TJ/SK.
- VV ČUS stanovil členský příspěvek ve výši 1,- Kč za každou osobu, která je členem
sdruženého TJ/SK.
- byl vydán Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, pokyn k
aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení a pokyn k aktualizaci finančních
výkazů TJ/SK sdružených v ČUS za rok 2018. Přeposláno do TJ/SK.
- na stránkách MŠMT byly uveřejněny podklady pro vyúčtování a vypořádání
neinvestičních dotací 2018. Přeposláno do TJ/SK.
KO ČUS LK – pracovní schůzka k vyhlášení akce - Anketa Sportovci 2018 Libereckého
kraje. Oproti minulým letům, kdy se tato akce konala v Divadle v Novém Boru a
s ohledem na výpověď, se tato akce koná v KD Crystal v České Lípě. Navíc
sportovní redaktor českolipského deníku p. Radek Valenta, který v minulých
letech zajišťoval tuto agendu, dostal výpověď ze strany zaměstnavatele.

Vzniklé problémy řeší předseda souběžně s šéfredaktorkou CL Deníku paní
Hámovou. Termín konání Sportovce – 6.února 2019.
- zápis z jednání kolegia předsedy KO ČUS LK ze dne 15.10.2018. Ze zápisu
především plyne, že dosavadní způsob financování okresních organizací
z dotací MŠMT skončil. Naopak jsou plně nastartovány Servisní centra
sportu ČUS v každém okrese. Tato centra vznikla jako pobočky spolek ČUS
a nemohou se tedy řídit vlastními stanovami.

4. Různé
p. Hornych – oznámení TJ Jiskra Cvikov o ukončení činnosti.
- Plán rozvoje sportu v České Lípě – probíhá dohadovací řízení mezi Agenturou
Sportagency z Ústí nad Labem, která vyhrála soutěž o realizaci a Městem
Česká Lípa o finální verzi tohoto materiálu.
- žádost Sportovní unie Českolipska, z.s. na Město Česká Lípa o schválení
podnájemní smlouvy pro Servisní centrum sportu ČUS Česká Lípa na
adrese Žižkova 231/1, 470 01 Česká Lípa.
p. Zahrádka - podal informaci o výsledku kontroly v obchodní rejstříku, jejíž předmětem
bylo zjistit, zda mají TJ/SK ve Sbírce listin uloženy potřebné dokumenty.
Bylo zjištěno, že 15 TJ/SK tuto povinnost nesplnilo. Předseda písemně vyzve
tyto TJ/SK k odstranění zjištěných nedostatků - termín průběžně.

6. Příští VV SUČ se bude konat dne 29.1.2019 v 15.00 hod.
Zapsal : Ing. Milan Hornych v.r.
předseda SUČ

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

