Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 30.9.2014
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 30.9.2014, od 15.00 hod. do 16.30 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ladislav Zahrádka, Ing. Štěpán Matouš, Petr Chmelař, Ladislav
Procházka
1. Volba zapisovatele jednání – Ing. Hornych
2. Volba ověřovatele zápisu - Ladislav Zahrádka
3. Projednání a schválení zápisu z minulého jednání – bez připomínek
4. Překlenovací (vratná ) půjčka ve výši 40.000,- Kč byla vrácena dne 2.6.2014 na KO ČUS
Libereckého kraje.
5.

Předseda seznámil přítomné s administraci žádostí o dotace z Libereckého kraje. Vysvětlil
způsob hodnocení žádostí. Je nutno se vyvarovat sebemenších chyb při vyplňování, protože
budou ihned vyřazeny bez upozornění žadatelům. Je lépe si s žádostí dojet na Liberecký kraj a
nechat si ji zkontrolovat příslušným úředníkem. Je předpoklad, že pro rok 2015 bude
vyhlášeno pouze jedno kolo žádostí.

6. Předseda informoval o přípravě zákona o podpoře sportu.
7. Předseda se zúčastnil 17.9.2014 veřejné odborné rozpravy na téma Financování sportu
v regionech s podtitulkem „ SPORT = NEPŘÍTEL STÁTU?“ . Na této rozpravě bylo přítomno
cca 200 představitelů sportovního prostředí České republiky. Hlavní problém financování
sportu ze strany státu se jeví, že státní správa v současné době nemá ucelený, srozumitelný a
transparentní systém distribuce peněz do sportovního prostředí. Převládá v něm léta
neměnné „zvykové“ právo, preference určitých sportů, institucí a osob.
8. Předseda informoval o průběhu 30. valné hromady České unie sportu, která se konala
27.9.2014 v Nymburce. Hlavním a jediných bodem této valné hromady bylo řešení
majetkových vztahů v areálu Strahov. Valná hromada odsouhlasila dohodu o vzájemném
vypořádání mezi Českou unii sportu a Fotbalovou asociací České republiky.
9. Předseda informoval o administraci žádostí pro rok 2015 prostřednictvím České unie
sportu a prostřednictvím Fotbalové asociace České republiky. Jedná se o dotace z MŠMT.
10. Pan Procházka informoval o financování sportu v České Lípě a jeho problémech.
11. Pan Ing. Matouš informoval o financování sportu v Novém Boru s důrazem na financování
Jiskry Nový Bor.
12. Příští VV SUČ se bude konat dne 25.11.2014 v 15.00 hod.
Zapsal : Ing. Milan Hornych v.r.
předseda SUČ

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

