Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska ze dne 9.2.2016
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 9.2.2016, od 15.00 hod. do 16.30 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ladislav Procházka, Ladislav Zahrádka, Ing. Štěpán Matouš,
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 zpracoval za VV SUČ návrh kandidáta SK/TJ do výkonné výboru ČUS
za 5. skupinu pana Ladislava Procházku.
4. Došlá pošta :
ČUS - zápis z porady zástupců SK a TJ a krajských organizací ČUS, která se konala
dne 11.11.2015 v Praze v aule ČUS, Zátopkova 100/2. Této porady se zúčastnil
Ing. Štěpán Matouš, který podal také zprávu
- dotace programu VIII – 2016. Tento program byl několikrát ze strany MŠMT
pozměněn a do dnešního dne nejsou známy žádné výsledky
- informace ke změně názvu spolku, ze které plyne, že spolky byly povinny
přizpůsobit svůj název nové právní úpravě a to do konce r. 2015
- nové změny v IS ČUS – předseda seznámil přítomné s průběhem předávání
přístupových hesel do tohoto nového informačního systému. O tato hesla
není veliký zájem. TJ/SK nepochopily, že starý systém už neexistuje a že
veškeré údaje o nich (členská základna, pasport, finanční výkazy…) budou
čerpány z nového informačního systému. Tyto údaje budou také sloužit jako
podklad pro případné dotace.
KO ČUS LK – zápis z jednání kolegia předsedy KO ČUS LK
- zápis z jednání KO s představiteli krajských svazů KO ČUS LK
5.

Různé :
pan Ladislav Procházka písemnou formou informoval o průběhu volební valné hromady
ČUS, která se konala 30.1.2016 v Nymburce. Obsahem jeho informace bylo :
- popis průběhu voleb v 5. skupině (Ústecký a Liberecký kraj). Tyto volby považuje
za diskriminační, protože z obou těchto krajů mohl být zvolen pouze 1 zástupce
do VV ČUS. S ohledem na počet okresů v Ústeckém kraji (7) a v Libereckém kraji (4)
a při osobním „dohledu“ p. Kubce (kandidáta za Ústecký kraj) bylo jasné, jak volby
„dopadnou“.
- popis průběhu samotné valné hromady -pan Procházka nesouhlasí s tím, aby hlavní
prioritou ČUS pro budoucí období bylo vybudování národního sportovního centra
v Nymburce. Podle pana Procházky by mělo být hlavní prioritou vyrovnání dluhu
vůči TJ/SK, který vznikl v minulých letech. Dále navrhl, aby předseda jeho písemné
hodnocení poslal členům KO ČUS Libereckého kraje. Pokud budou reagovat kladně
a podpoří jeho názor na prioritu vyrovnání dluhu vůči TJ/SK potom p. Procházka

navrhuje přeposlat všem TJ/SK v ČR výzvu, aby se jednotlivé TJ/SK vyjádřily, co považují
za prioritu další činnosti ČUS (vybudování národního sportovního centra nebo vyrovnání
dluhu z minulých let vůči TJ/SK).

6. Příští VV SUČ se bude konat dne 29.3.2016 v 15.00 hod.
Zapsal : Ing. Milan Hornych v.r.
předseda SUČ

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

