Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 27.3.2018
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 27.3.2018, od 15.00 hod. do 17.00 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ladislav Procházka, Petr Chmelař, Ladislav Zahrádka,
Ing. Štěpán Matouš

1. Volba zapisovatele jednání – Ing. Milan Hornych
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 a TJ, která se konala 13.2.2018
od 13.00 hod v aule ČUS. Předmětem porady- změna stanov ČUS, z.s. Stanovy
budou doplněny o článek XV – Servisní centra sportu ČUS (SCS), kde je uvedeno, že
mohou být založena jako pobočné spolky ČUS. To by mělo zajistit do budoucna
financování okresních článků.
- Informace o přípravě ČUS v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR).
- Dotazník k programu MŠMT a dotazník pro mediální prezentaci potřeb a zájmů
SK a TJ sdružených v ČUS – exportováno do SK/TJ.
- Statistika členské základny ČUS a sportovních svazů k 31.12.2017 – bude přeposláno
členům VV SUČ.
- Oznámení o svolání 36. VH ČUS, z.s., která se bude konat 20.6.2018 v Nymburku –
zúčastní se předseda.
KO ČUS LK – Zápis z jednání kolegia předsedy KO ČUS LK.
- vyhlášení výsledků ankety „Nejúspěšnější sportovci Libereckého kraje za rok
2017“ Předseda vyhlášené sportovce za okres Česká Lípa osobně pozval a předal
jim vstupenky. Akce se bude konat 5.4.2018 od 19.00 hod. v Divadle F.X.Šaldy
v Liberci.
Liberecký kraj - Pozvánka na seminář Metodika pro neziskovky 2018, který se bude konat
11.4.2018.

5. Různé
p. Hornych – předseda KO ČUS LK Ing. Boháč požádal o sdělení, zda pokud vznikne nově
pobočný spolek v okrese Česká Lípa, obdrží souhlas majitele s umístěním sídla
na stejné adrese, jako má v současné době Sportovní unie Českolipska, z.s.
p. Procházka – navrhl, aby bylo oznámeno Ing. Boháčovi a následně do Prahy, že sídlo
budoucího pobočného spolku bude na adrese ul. Mánesova 1580,
470 01 Česká Lípa.

p. Hornych - požádal přítomné, aby vyslovili souhlas, že pokud vznikne pobočný spolek
tak se stávající výkonný výbor SUČ stane i výkonným výborem pobočného
spolku.
p. Procházka – doplnil tento návrh o svůj návrh, aby v případě vzniku pobočného spolku
SCS Česká Lípa valná hromada následně zrušila formou likvidace
Sportovní unii Českolipska, z.s.
O obou návrzích hlasováno a byly příjaty.
p. Hornych - Od firmy SPORT AGENCY ÚSTÍ NAD LABEM, společnost s ručením omezeným
přišel materiál s názvem - Výzva k podání nabídek Zpracování plánu rozvoje
sportu v České Lípě 2018 – 2022. Město Česká Lípa požaduje, aby jeden ze
členů realizačního týmu byla min. 1 osoba s prokazatelnou místní znalostí
v dané oblasti.
p. Procházka – navrhl, aby se touto osobou stala Sportovní unie Českolipska, z.s.
O návrhu hlasováno, byl přijat.
p. Hornych - jako každý rok se i letos má konat soutěž 3-boj všestrannosti 2018.
V minulých letech tuto soutěž až do úrovně krajského kola financoval
Liberecký kraj. Pro letošní rok však dotaci neschválil. Pokud se nepodaří
získat peníze z ostatních zdrojů, nebude se okresní kolo této soutěže
v letošním roce konat.

p. Hornych - SUČ, z.s. obdržela přihlášky do ČUS, z.s. od těchto spolků :
- Volejbalová akademie Nový Bor z.s.
- SK Svojkov z.s.
Výkonný výbor SUČ nerozhodl o přijetí a přenesl rozhodnutí na nejbližší valnou hromadu SUČ.

p. Zahrádka – podal informace o počtu nezveřejněných stanov ve veřejném rejstříku
k 28.3.2018 . Jedná se o 38 tělovýchovných jednot.
Výkonný výbor SUČ rozhodl, aby předseda vyzval tyto jednoty doručeným dopisem
k nápravě stávajícího stavu. Pokud tak neučiní do 30 dnů a ani písemně nesdělí, proč
tak nemohou učinit, bude podán návrh na jejich vyloučení z ČUS, z.s. podle stanov, článku
IV. - Členství, písm. D) Zánik členství vyloučením a podle písm C) Zánik členství, odst. 1 c.

6. Příští VV SUČ se bude konat dne 29.5.2018 v 15.00 hod.

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

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

