Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska, z.s. ze dne 28.5.2019
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 28.5.2019, od 15.00 hod. do 17.00 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 vyzvat TJ/SK, které nemají uloženy ve Sbírce listin potřebné dokumenty.
aby tak co nejdříve učinily.
3. Došlá pošta :
ČUS - Pozvánka na 37. valnou hromadu ČUS, která se koná 19.6.2019 v Nymburce – zúčastní se
předseda
- Nejlepší trenérky a cvičitelky převzaly ocenění za rok 2018 – za okres Česká Lípa pí. Kučerová
z TJ Lokomotiva Česká Lípa, s.z.
- Vyjádření předsedy České unie sportu, z.s. ke vzniku Národní sportovní agentury – je to správná
cesta pro sportovní prostředí
- MŠMT plánuje vyhlásit v červnu letošního roku dotaci na investiční podporu pro rok 2020, je
třeba sledovat
webové stránky MŠMT
- Zápisy ve spolkovém rejstříku a doplnění Sbírky listin – pokud rejstříkový soud zjistí, že spolek
doposud nepřizpůsobil zápis ve spolkovém rejstříku, vyzve TJ/SK zpravidla ve lhůtě 60 dnů
ke sjednání nápravy. Nestane-li se tak, soud TJ/SK z moci úřední zruší a nařídí jeho likvidaci
- Aktualizace v oblasti ochrany osobních údajů – podrobně vysvětleno ve Zpravodaji č. 3/2019
- Směrnice ĆUS
- o pravidlech pro udělování vyznamenání a ocenění a o zásadách pro převzetí záštity a udělení
ceny
- o evidenci členské základny v České unii sportu, z.s.
- o sběru dat a údajů v České unii sportu, z.s. a jejich členských subjektech
KO ČUS LK – Pozvánka od náměstka pro sport na Libereckém kraji na přednášky spojené s Letní
olympiádou dětí a mládeže, která se bude konat v Libereckém kraji 23.-28.6.2019
- Pozvánka na 19. VH KO ČUS Libereckého kraje, která se koná 13.6.2019 v Liberci. Za
okres Česká Lípa se zúčastní pp. Hornych, Matouš, Zelenka, Chmelař
- Sportuj s námi 2019 - byly schváleny akce: Mimonští Sršni, z.s. a KARATE SPORT
RELAX, z.s.

4. Různé
p. Hornych – informoval o schválených a neschválených žádostech Dotačního programu 4.23
Sportovní akce, který vyhlásil Liberecký kraj.

- informoval o zrušení původního Dotačního programu 4.26 Podpora sportovní činnosti
dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2019 a vyhlášení nového Dotačního
programu.
- informoval o nabídce firmy Analytik – Grant Consulting a.s.pro SK/TJ, že zajistí
administrativu při podávání žádosti o investiční dotace z MŠMT
p. Procházka - navrhuje, aby předseda ČUS pan Jansta, do doby vyřešení jeho kauzy, odstoupil z funkce
předsedy ČUS
- navrhuje, aby bylo uděleno vyznamenání České unie sportu, z.s. pro p. Zahrádku za
dlouholetou či jinak záslužnou činnost a práci v oblasti sportu. Tuto možnost prověří
předseda a bude informovat na příštím VV SUČ

6. Příští VV SUČ se bude konat dne 24.9.2019 v 15.00 hod.

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

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

