Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 4.11.2015
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 4.11.2015, od 15.00 hod. do 16.30 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ladislav Procházka, Ladislav Zahrádka, Ing. Štěpán Matouš,
Omluven : Petr Chmelař
1. Volba zapisovatele jednání – Ing. Hornych Milan
2. Volba ověřovatele zápisu - Ladislav Procházka
3. Projednání a schválení zápisu z minulého jednání :
- bod č. 5 – předseda vznesl dotaz na možnost založení odborové organizace v ČUS. Tento
lze písemně předložit na nejbližší VH ČUS, kde bude o něm hlasováno.

4. Došlá pošta :
ČUS - Pokyn předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu členské základy ČUS, k šetření
o stavu majetku a pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS.
- Odkaz na online Přihlášku do projektu Sportuj s námi v roce 2016.
- Nové podmínky pro předkládání žádostí z Programu VIII.
- Pozvánka na celostátní poradu zástupců SK/TJ – účastní se p. Ing. Štěpán Matouš
- Metodika podávání kandidatur na 32. VH ČUS (volební).
- Otevřený dopis ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
- Metodika nových dotačních programů MŠMT pro sport v roce 2016
- Nové změny v Informačním systému ČUS.
LB Kraj – Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci – Pravidelná činnost
sportovních a tělovýchovných organizací
KO ČUS LK – Termíny pro vyhlášení Sportovců 2015 – pro okres Česká Lípa je termín
2.2.2016 a místo – divadlo Nový Bor.

5.

Různé :
Předseda informoval o odeslání dopisů vybraným městům a obcím v okrese Česká Lípa
ve věci žádosti o finanční příspěvek na akci Nejúspěšnější sportovci okresu Česká Lípa
za rok 2015.
Předseda informoval o organizačním zajištění valné hromady :
byl odeslán e-mail o svolání řádné volební VH TJ/SK okresu Česká Lípa na den
11.11.2015 od 16.00 hod. V tomto e-mailu je uveden program VH a výzva TJ/SK, aby
podaly do 2.11.2015 návrhy na předsedu a členy výkonného výboru a členy
kontrolní komise.
Protože do data konání výkonného výboru, tj. do 4.11.2015 nepodala žádná TJ/SK žádný
návrh, podává návrh současné VV SUČ.
Tento návrh zní :
předseda VV a statutární orgán : Ing. Milan Hornych

Členové VV : Ladislav Procházka, Ing. Štěpán Matouš, Ladislav Zahrádka, Petr Chmelař
Členové kontrolní komise: Dana Paszeková, Soňa Stárková a Eliška Stachová
Dále do TJ/SK byl odeslán jednací a volební řád valné hromady.
Složení mandátové, návrhové a volební komise bude určeno až na valné hromadě.
Členové VV SUČ souhlasí s návrhem stanov Sportovní unie Českolipska, z.s.
VV SUČ navrhuje kandidáta SK/TJ do výkonného výboru ČUS za 5. skupinu pana
Ladislava Procházku. Návrh zpracuje předseda a po stvrzení návrhu příslušnými podpisy
bude odeslán, tak aby byl přijat v sídle ČUS nejpozději do 18.1.2016, 12.00 hodin.
6. Příští VV SUČ se bude konat dne 26.1.2016 v 15.00 hod.

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

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

