Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 30.1.2018
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 30.1.2018, od 15.00 hod. do 16.15 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 - Ladislav Zahrádka
3.

Projednání a schválení zápisu z minulého jednání - bez připomínek

4. Došlá pošta :
ČUS - Podklady k vyúčtování „narovnání ČUS 2017“. Jedná se o 5 TJ/SK a dotaci je
nutno vyúčtovat do 15.2.2018.
- Pozvánka na pracovní seminář k problematice vyúčtování dotačního programu
VIII MŠMT za rok 2017. Zúčastnil se předseda.
- Informace o zveřejněných programech č. I, II, IV a VIII na rok 2018 na stránkách
MŠMT.
- Příspěvek z vlastních zdrojů ČUS na činnost SCS.
- Schválený příspěvek na údržbu a provoz sportovišť pro rok 2017 z vlastních
zdrojů ČUS.
- MŠMT vyhlásilo nový neinvestiční program pro rok 2018 – „Můj klub na rok 2018“.
- Informace o jednání předsedy ČUS Jansty s vedením ANO.
- Oznámení, že malé svazy ČUS začaly používat Informační systém ČUS k evidenci své
členské základny
- Výzva k nominaci na Trenérku/cvičitelku roku 2017.
- Oznámení o Svolání 35. valné hromady ČUS na úterý 6.3.2018 – zúčastní se předseda.
- Oznámení o vylepšení Informačního systému ČUS v části finanční výkazy.
- Vydání neperiodického zpravodaje ČUS č. 8, 9 a 10/2017.
KO ČUS LK –
-

Informace k „dohodám o narovnání“
Zápis z jednání kolegia krajské rady KO ČUS LK č. 05/2017
Zápis z jednání KO s představiteli krajských svazů KO ČUS LK
Informace o uložení podkladů pro vyúčtování „Narovnání pro rok 2017“ na
GD

Liberecký kraj - Pozvánka na seminář pro žadatele o dotaci ve sportovních dotačních
programech Libereckého kraje pro rok 2018.

5. Různé
p. Hornych – informoval o průběhu vyhlášení Nejlepšího sportovce Českolipska za rok 2017,
které se konalo 17.1.2018 v divadle v Novém Boru.
p. Zahrádka – podal informace o počtu nezveřejněných stanov ve veřejném rejstříku
k 30.1.2018 . Jedná se o 40 tělovýchovných jednot.
6. Příští VV SUČ se bude konat dne 27.3.2018 v 15.00 hod.

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

Ověřovatel zápisu : Ladislav Zahrádka v.r.
člen VV SUČ

