Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska, z.s. ze dne 28.5.2020
Místo konání : Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Datum konání : 28.5.2020, od 15.00 hod. do 17.00 hod.
Přítomni : Ing. Milan Hornych, Ladislav Procházka, Petr Chmelař, Ladislav Zahrádka, Ing. Štěpán Matouš
Volba zapisovatele jednání – Ing. Milan Hornych
1. Volba ověřovatele zápisu - Petr Chmelař
2.

Projednání a schválení zápisu z minulého a mimořádného jednání
- p. Hornych – nadále zůstává úkol vyzvat TJ/SK, které nemají uloženy ve Sbírce listin potřebné
dokumenty, aby tak co nejdříve učinily.

3.

Nejúspěšnější sportovec roku 2019 za okres Česká Lípa (Sportovec).
Proběhlo okresní kolo dne 5.2.2020 v KD Crystal v České Lípě od 18.00 hod. Byli vyhlášení
nejúspěšnější sportovci. Následně proběhla nominace těchto sportovců do krajského kola v Liberci.
Hlasováním na úrovni Libereckého kraje byli nominováni za okres Českou Lípu tito sportovci :
- dospělí – Znamenáčková Barbora, Čížek Pavel
- mládež - Znamenáčková Adéla
- mládež – družstva – Sport Relax - žákyně
- veterán – Bufka Zdeněk
Z důvodu „COVI-19“ neproběhlo krajské kolo a v letošním roce ani neproběhne.

4. Došlá pošta :
ČUS - Trenérka, cvičitelka roku 2019 – byla přihlášena Karin Znamenáčková
- Předčasné ukončení projektu ČUS Sportuj s námi 2020
- Termín konání 38. VH ČUS – 24.6.2020 v Nymburce. Za okresní sdružení se zúčastní
předseda p. Hornych. Kandidaturu pro volbu do orgánu ČUS nebudeme podávat.
- Dopis předsedy Národní sportovní agentury o kontrole údajů TJ/SK ve spolkovém
rejstříku
- Dotazník Národní sportovní agentury na podporu TJ/SK postižených důsledky Covid-19
- Zpravodaj ČUS č. 4 a 5
KO ČUS LK – oznámení o konání valné hromady KO ČUS LK, která se bude konat ve čtvrtek
25.6.2020 od 15.00 hod. ve Zlatém lvu v Liberci.
VV SUČ zvolil 4 požadované delegáty – pp. Hornych, Matouš, Zelenka, Bittnerová

5. Různé :
p. Hornych

- byly přijaty 2 nové TJ/SK – Taneční skupina Tutti Frutti, z.s., která přesídlila
z Nového Boru do České Lípy a Tri club Česká Lípa, z.s., původní název
PILKINGTON TRI KLUB, který také přesídlil a to ze Stráže p.R. do České Lípy
- seznámil přítomné s Vyúčtováním individuální dotace z fondu Rady Města
Česká Lípa na akci Nejúspěšnější sportovci okresu Česká Lípa za rok 2019.
- proběhla pracovní schůzka, kterou vyvolal Sportovní výbor v České Lípě

ohledně pořádání této akce. Schůzky se zúčastnil p. Prokop – uvolněný radní Města Česká Lípa,
p. Češka – ředitel Sport Česká Lípa, p. Boháč – předseda KO ČUS LK a p. Hornych. Další jednání
proběhne v červnu. Hlavním předmětem jednání bylo spoluúčast Města Česká Lípa při této
akci a financování
- seznámil přítomné s nabídkou likvidace neaktivního spolku – Sdružení TJ a SK Českolipska.
Předseda tohoto spolku p. Václav Jedlička zemřel. Spolek nemá žádné pohledávky ani závazky.
K tomuto bodu nebylo přijato zatím žádné stanovisko.
- v souvislosti s koncem prodlouženého funkčního období výkonného výboru a kontrolní komise
navrhl předseda termín konání volební valné hromady SUČ na den 22.9.2020 od 16.00 hod.
v Restauraci TANKOVNA/SKLENÍK, ul. Ant. Sovy 3009, Česká Lípa. Tento termín je již předběžně
s restaurací dohodnut.
Výkonný výbor SUČ schvaluje návrh předsedy a svolává valnou hromadu na 22.9.2020
od 16.00 hod. v Restauraci TANKOVNA/SKLENÍK. VV SUČ ukládá předsedovi,
aby v souladu se stanovami poslal do TK/SK nejméně 10 dní před konáním VH pozvánku, která
bude obsahovat alespoň místo a čas konání valné hromady a program jednání valné hromady.
Protože se jedná o volební valnou hromadu, současně předseda pošle do TJ/SK Návrh
kandidáta pro volbu do orgánu SUČ a to : členů výkonného výboru a předsedy a členů
kontrolní komise. Do tohoto návrhu mohou pak členové nominovat své kandidáty.
Výkonný výbor SUČ schvaluje Jednací řád valné hromady a Volební řád valné hromady.

6. Příští VV SUČ se bude konat dne 8.9.2020 v 15.00 hod.

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

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

