Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 28.3.2017
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 28.3.2017, od 15.00 hod. do 17.00 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ing. Štěpán Matouš, Ladislav Zahrádka, Ladislav Procházka,
Petr Chmelař
1. Volba zapisovatele jednání – Ing. Hornych Milan
2. Volba ověřovatele zápisu - Ladislav Zahrádka
3.

Projednání a schválení zápisu z minulého jednání - bez připomínek

4. Došlá pošta :
ČUS - Oznámení o svolání 34. valné hromady ČUS, která se bude konat 13.5.2017
ve Sportovním centru Nymburk. Valné hromady se zúčastní Ing. Štěpán Matouš.
Organizační pokyny obdrží v průběhu měsíce dubna 2017.
- Otevřený dopis Výkonného výboru ČUS k boji proti dopingu.
- Informace o aktualizovaném Manuálu pro práci s Informačním systémem ČUSpředseda přeposlal do TJ/SK.
- Výzkum individuálního dárcovství v nestátních neziskových organizací. Dotazník
vyplní Sportovní unie Českolipska, z.s. a TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. – termín
do 10.4.2017.
- Zpravodaj ČUS Sportuj s námi č. 1/2017 – články Nové úrazové pojištění členů a
pojištění odpovědnosti trenérů.
- Zpravodaj ČUS Sportuj s námi č. 2/2017 – články Informace k pokračující smlouvě
s OSA a INTEGRAM a úrazové pojištění.
- Celostátní porada okresů 25.4.2017. Zúčastní se předseda Ing. Hornych.
5. KO ČUS LK – zápis č. 30 z jednání Kolegia předsedy KO ČUS LK
- zápis z jednání pracovního týmu „Trojboj všestrannosti 2017“
Okresní kolo se bude konat v Novém Boru při ZŠ U Lesa 7.6.2017
- informace o konání akce – Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
Libereckého kraje za rok 2016, které se bude konat 4.4.2017 v Divadle
F.X.Šaldy.
6. Různé :
- Ing. Hornych – informoval o vyhlášení dotačních programů Libereckého kraje v oblasti
tělovýchovy a sportu. Lhůty pro podání žádostí všech programů jsou
od 3.4.2017 do 21.4.2017
- informoval o termínu konání VH SUČ, která se bude konat ve středu
14.6.2017 od 16.00 hod. v Rybářském domě. VV SUČ s tímto termínem
souhlasí.

Výkonný výbor SUČ uložil předsedovi, aby na příštím jednání VV SUČ předložil výsledek
šetření o využívání IS ČUS v oblasti členské základny a pasportu. Dále uložil předsedovi, aby
předložil zprávu o placení členských příspěvků ve výši 1,- Kč/člen za rok 2016 a soupis těch
TJ/SK, které nezměnily svůj název v souladu s Novým občanským zákoníkem.

7. Příští VV SUČ se bude konat dne 23.5.2017 v 15.00 hod.

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

Ověřovatel zápisu :

Ladislav Zahrádka v.r.
člen VV SUČ

