Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 28.5.2014
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 28.5.2014, od 15.00 hod. do 16.30 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ladislav Zahrádka, Ing. Štěpán Matouš, Petr Chmelař.
Nepřítomen : Ladislav Procházka - omluven
1. Volba zapisovatele jednání – Ing. Hornych
2. Volba ověřovatele zápisu - Ing. Štěpán Matouš
3. Projednání a schválení zápisu z minulého jednání – bez připomínek
4. Překlenovací (vratná ) půjčka – vzhledem k nedostatku finančních prostředků požádal
předseda KO ČUS Libereckého kraje o překlenovací půjčku 40.000,- Kč. Tato půjčka bude
vrácena do tří dnů po obdržení dotace z peněz z ČUS pro Sportovní unii Českolipska.
5. Atletický trojboj všestrannosti – podařilo se získat finanční prostředky od KO ČUS LK. Okresní
kolo trojboje se bude konat 5.6.2014 na Školním hřišti ZŠ U Lesa, Nový Bor – začátek od 9.00
hod.
6. 14. Valná hromada KO ČUS LK – uskuteční se 11.6.2014 a zúčastní se jí pp. Hornych a
Chmelař.
7. Zápis č. 7/2014 z jednání kolegia KO ČUS LK – z tohoto zápisu vyplývá úkol vytvořit webové
stránky – splněno.
8. Zápis č. 8/2014 KO ČUS LK – bylo uloženo SUČ nechat vyhotovit nové cedule s novým
označením namísto ČSTV – ČUS – splněno.
9. Stanovení členských příspěvků na činnost Servisních center sportu – Sportovní unie
Českolipska. VV SUČ schválil pro rok 2014 všemi hlasy přítomných výši členského příspěvku
1,00 Kč (jednu korunu) za každou fyzickou osobu, která je členem sdruženého SK/TJ.
Rozhodujícím dnem určení konkrétní výše členského příspěvku pro daný SK/TJ je stav jeho
členské základny ke dni 31.12.2013.
10. VV SUČ schválil všemi hlasy přítomných přijetí ČESKOLIPSKÉ FLORBALOVÉ AKADEMIE do
Sportovní unie Českolipska. Schválení proběhlo v souladu se stanovami Sportovní unie
Českolipska dle Čl. 6 – Vznik členství v SUČ.
11. Byla podána Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 jménem
Sportovní unie Českolipska na Provoz a údržbu tělovýchovných zařízení v subjektech (TJ/SK)
sdružených v okresní organizaci ČUS ve výši 1.224.000,- Kč.

12. Byla podána Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 na
Zabezpečení činnosti Servisního centra sportu ČUS při Sportovní unii Českolipska ve výši
130.000,- Kč.
13. Byla podepsána Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v oblasti sportu na rok 2014 mezi
KO ČUS LK a SUČ. Dotace je vázána na činnost Servisních center sportu na úrovni Okresního
sdružení ČUS. Pro SUČ byla schválena částka ve výši 80.000,- Kč. Po obdržení této částky na
účet bude vrácena překlenovací (vratná) půjčka ve výši 40.000,- Kč viz. bod č. 4 tohoto zápisu.
14. VV SUČ schválil termín konání valné hromady na den 25.6.2014 od 16.00 hod. v Rybářském
domě v České Lípě. Předseda zajistí rozeslání pozvánek do TJ/SK. Byla přislíbena účast
předsedy KO ČUS LK Ing. Vladimíra Boháče.
15. Příští VV SUČ se bude konat dne 23.9.2014 - v 15.00 hod.

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

Ověřovatel zápisu : Ing. Štěpán Matouš v.r.
člen VV SUČ

