Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska, z.s. ze dne 24.9.2019
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 24.9.2019, od 15.00 hod. do 16.00 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Petr Chmelař, Ladislav Procházka, Ladislav Zahrádka, Ing. Štěpán Matouš

Volba zapisovatele jednání – Ing. Milan Hornych
1. Volba ověřovatele zápisu - Petr Chmelař
2.

Projednání a schválení zápisu z minulého jednání
- p. Hornych – nadále zůstává úkol vyzvat TJ/SK, které nemají uloženy ve Sbírce listin potřebné dokumenty,
aby tak co nejdříve učinily.
- předseda prověřil možnost udělit vyznamenání České unie sportu, z.s. pro p. Zahrádku za
dlouholetou činnost v oblasti sportu. Tuto problematiku řeší Směrnice ČUS o pravidlech
pro udělování vyznamenání a ocenění a o zásadách pro převzetí záštity a udělení ceny.
Z této směrnice vyplývá, že VV SUČ může požádat pro pana Zahrádku o udělení
Čestného uznání po dosažení životního jubilea.

3. Došlá pošta :
ČUS - VV ČUS schválil převzetí záštity nad uspořádáním anket o nejúspěšnější sportovce na území
regionu – okresu. Podmínkou daru ve výši 10.000,- Kč je zajištění prezentace a propagace ČUS
min. v rozsahu použití loga dárce na propagačních materiálech Ankety a Bannery/roll-upy
s logem dárce na závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků Ankety. VV SUČ pověřil předsedu,
aby tuto darovací smlouvu podepsal, dále zajistil bannery. Pánové Procházka a Matouš slíbili,
že bannery budou moci být instalovány na viditelných místech na sportovních zařízení jejich TJ.
- Doporučení ČUS k informacím ze strany MŠMT . Informace se týkají také změny zápisu do
rejstříku sportovních organizací. Z tohoto plyne, že ČUS doporučuje vyčkat na
vydání vyhlášky Agenturou, která stanoví rozsah a způsob zapisovaných údajů do Rejstříku
sportovních organizacích, nebo na další informace ze strany Agentury či MŠMT.
- Zpravodaj ČUS 5/2019 – Poradna – Sportovní akce pořádaná pro děti, vydal Legislativně
právní odbor ČUS.
- Zpravodaj ČUS 6/2019 – Poradna – Právní odpovědnost trenérů a cvičitelů – vydal
Legislativně právní odbor ČUS.
KO ČUS LK – Informace pro TJ/SK o uveřejnění výzvy pro podávání žádostí o investiční dotace
na rok 2020. Předseda zajistí přeposlání do TJ/SK:
- Pozvánka na Sportfilm – vyhlášení. Bude se konat 3.10.2019. Zúčastní se předseda.

4. Různé
p. Hornych – předseda informoval o termínu konání VH SUČ. V současné době Sportovní
unie Českolipska, z.s. není součástí ČUS jako základní článek a nedostává žádné
finance na činnost. Současně však existuje také Servisní centrum sportu ČUS, Česká
Lípa, které vzniklo rozhodnutím ČUS jako pobočný spolek. Navíc ve schváleném

zákonu o sportu byla zřízena Agentura pro sport, která od roku 2020 bude určovat
veškeré dění ve sportu a tím i způsob financování. Není tedy k dnešnímu dni jasné,
zda bude okresním článkem okresní sdružení nebo servisní centrum. Z tohoto důvodu
předseda navrhl, aby se valná hromada SUČ konala v posledním týdnu měsíce června
roku 2020. Zároveň na této valné hromadě dojde buď k volbě členů výkonného výboru
SUČ nebo k volbě výkonného výboru servisního centra a ke zrušení SUČ jako dosavadního zástupce TJ/SK okresu Česká Lípa. Toto bylo schváleno všemi hlasy přítomných.
- seznámil přítomné v vyhlášením ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Česká Lípa“ za
rok 2019, které se bude konat 5.2.2020 v KD Crystal Česká Lípa. Vzhledem ke zrušení
pracovního místa sportovní redaktor Českolipského deníku, nebude administraci této
akce zajišťovat deník, ale Sportovní unie Českolipska, z.s.
p. Procházka - navrhl, aby se současný VV SUČ stal odbornou komisí při vyhodnocování ankety o
nejlepšího sportovce Českolipska. Toto bylo schváleno všemi hlasy přítomných.
- seznámil přítomné s problematikou limitu podpory de minimis. Požádal předsedu, aby
předal vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k této problematice
pracovníkům Krajského úřadu Libereckého kraje.
p. Zahrádka - podal informaci o výsledku kontroly v obchodním rejstříku, jejíž předmětem
bylo zjistit, zda mají TJ/SK ve Sbírce listin uloženy potřebné dokumenty.
Bylo zjištěno, že stále 14 TJ/SK tuto povinnost nesplnilo.

6. Příští VV SUČ se bude konat dne 26.11.2019 v 15.00 hod.

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

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

