Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 29.5.2018
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 29.5.2018, 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
- předseda měl vyzvat jednoty, které neuvedly do souladu název a stanovy s NOZ, aby do 30
dnů písemně sdělily, proč tak neučinily. Tento úkol nebyl splněn, protože poté přišlo
nařízení z ČUS Praha, aby výkonný výbor vyzval ty jednoty, které v IS ČUS nemají žádné
členy, aby je neprodleně doplnily. V okrese Česká Lípa se jedná o 32 TJ/SK. K dnešnímu dni
bylo vyřazeno z důvodu „0“ členů 29 TJ/SK a 3 byly vyzvány k doplnění. Původní úkol tak
trvá.
- výkonný výbor schválil, že v případě vzniku pobočného spolku se stávající výkonný výbor
stane i výkonným výborem pobočného spolku. Dne 19.4.2018 SUČ obdržela dopis od ČUS,
ve které bylo oznámeno, že v 1. fázi obsadí pozici předsedy SCS ČUS referent KO ČUS
Ing. Vladimír Boháč. VV SUČ s tímto rozhodnutím souhlasí.
- 3-boj všestrannosti 2018 – protože dotaci na tuto akci obdržela ASŠK, nebude se konat
pod záštitou ČUS a nebude tedy ani financován.

4. Došlá pošta :
ČUS - pozvánka na 36. VH ČUS, která se bude konat 20.6.2018 v Nymburce – delegátem
byl schválen předseda.
- rozšíření možnosti registrace sportovních organizací a klubů v IS ČUS
- Smlouva – Sportuj s námi 2018 – nebude podepsána, protože tuto akci ČUS
v letošním roce nezajišťuje.
- GDPR – formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů.
- Pozvánka na celostátní poradu okresů, která se bude konat 5.6.2018 v Praze zúčastní se předseda.
KO ČUS LK – Výkazy Rozvaha a Výsledovka – nutno vyplnit a umístit na GD
- Zápis č. 7/2018 z jednání KO ČUS LK – vyplynulo, že se nepodařilo najít nikoho,
kdo by dělal lékařské prohlídky sportovců.
- Zápis č. 8/2018 z jednání KO ČUS LK – byla odsouhlasena pro případ nouze
ve financování okresů vratná půjčka ve výši 50.000,- Kč / okres.

5. Různé
p. Hornych – vysvětlil postup při zániku spolku, který je spojen s následnou likvidací.
p. Procházka – není jasné, které obdržené finance se počítají do „de minimis“ a zda je
možno požádat o navýšení?
- proč byla zrušena Dotace na provoz a údržbu v Libereckém kraji?
- bude ČUS v roce 2018 spolufinancovat úhradu nákladů na hospodaření
a údržbu TVZ?
p. Hornych – podá informace na příštím VV SUČ.
6. Příští VV SUČ se bude konat dne 25.9.2018 v 15.00 hod.
Zapsal : Ing. Milan Hornych v.r.
předseda SUČ

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

