
 

Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska, z.s. ze dne 10.9.2020 

Místo konání :  Žižkova 231, 470 01  Česká Lípa 

Datum konání : 10.9.2020, od 15.00 hod. do 17.00 hod. 

Přítomni :    Ing. Milan Hornych, Ladislav Procházka, Petr Chmelař, Ing. Štěpán Matouš 
Omluven :   Ladislav Zahrádka 
           
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. 
 

3. Došlá pošta : 
ČUS    -  Národní sportovní agentura zveřejnila Program podpory sportovních organizací, postižených 
              celosvětovou pandemií COVID – 19 „COVID –SPORT“  
           -  Národní sportovní agentura zaslala pracovní materiál k Semináři k výzvě COVID – SPORT 
           -  Informace k akci Trenérka/cvičitelka roku 2019 – Námi nominovaná trenérka paní Karin 
               Znamenáčková se vzhledem k vysokému počtu nominací bohužel nedostala do letošního 
               finálního výběru oceněných. Přeposláno na vědomí předsedovi příslušné TJ  
                                                
KO ČUS LK –  Pozvánka na pracovní seminář k financování sportu v Libereckém kraji – zúčastní se 
                        pp. Hornych, Kubišta a Dobíhal 
                   -    Upozornění na novou povinnost, jejíž splnění spolky čeká do 1.1.2021 a to zapsat 
                         stanovené údaje do evidence údajů o skutečných majitelích    
                   -    Pozvánka na školení k výzvě NSA COVID-Sport, které se konalo 22.6.2020 v sídle 
                        KO ČUS LK 
                   -    Materiály z VH KO ČUS LK, která se konala 25.6.2020 – usnesení a zápis 
                   -    Informace k zápisu skutečných majitelů – praktické vyplňování  u příslušného 
                        rejstříkového soudu prostřednictvím „inteligentního formuláře“ 
                    -   Problémy konání valných hromad a zasedání orgánů v době omezeného pohybu 
                         osob. V tomto materiálu je doporučení, aby v případě, kdy termín volební VH již 
                         uplynul a stávající orgány nadále zastupovaly spolek, nechat dodatečně schválit 
                         valnou hromadou veškeré úkony učiněné statutárními zástupci spolku. VV SUČ 
                         vzal toto doporučení na vědomí s tím, že po uplynutí termínu mandátu nebylo 
                         přijato žádné rozhodnutí, které by odporovalo stanovám a zasahovalo do pravomoci 
                         valné hromady 

 
Lib. kraj     -    Významná změna v dotačním programu 4.26 „Podpora sportovní činnosti dětí  
                         a mládeže ve sportovních organizacích 2020“ Tento program se ruší a bude 
                         nahrazen formou individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, určenou 
                         na zajištění činnosti sportovní organizace                                  
 



4. Valná hromada :   
předseda přednesl návrhy přítomným  k těmto bodům programu :  
volba pracovního předsednictva – pp. Hornych, Procházka, Chmelař 
volba zapisovatele – p. Hornychová 
volba ověřovatele zápisu – p. Procházka 
volba komise mandátové – p. Hornychová 
volba komise volební – p. Šamšová 
volba návrhové komise – pp. Hornych, Procházka, Chmelař 
stanovení výše členských příspěvků pro roky 2020-2022 – 1,- Kč na člena 
návrh z TJ/SK do funkce předsedy VV SUČ – byl podán 1 návrh na Ing. Milana Hornycha, 
další návrhy z členů VV SUČ nebyly podány.   
návrh z TJ/SK do funkce členů VV SUČ – byly podány tyto návrhy : pp. Češka, Chmelař, Matouš, 
                                                                       Procházka, Slaný, Zahrádka 
Podle stanov SUČ, čl.  III.  Orgány spolku, odst. 3.3 má výkonný výbor nejméně 5 členů. Členem 
výkonného výboru je vždy předseda, jakožto statutární orgán SUČ. Počet členů výkonného výboru, 
včetně předsedy musí být lichý. 
Členové výkonného výboru jednomyslně schválili, že se bude hlasovat o každém navrženém členu 
veřejně. Pokud člen obdrží více než 50% hlasů, bude zvolen do VV SUČ. Pokud výsledkem hlasování 
bude sudý počet členů VV SUČ, potom v souladu s Volebním řádem Valné hromady SUČ čl. 3/Zásady 
volby navrhne komise po poradě s pracovním předsednictvem VH nový postup pro novou volbu. 
Tato volba proběhne ihned.  
Volba členů kontrolní komise – návrh TJ/SK – Soňa Stárková, Dana Paszeková, Eliška Stachová. 
Podle stanov volí kontrolní komise následně ze svého středu předsedu. 
    

5. Různé : 

       p. Hornych        -  Byla oznámena změna předsedkyně Kraso Česká Lípa. V odpovědi upozornil předseda 
                                      na nutnost změny provést ve veřejném rejstříku formou „inteligentního formuláře“ 
                                   - Agentura Sport produkce – produkční manažer p. Šimon ukončil spolupráci při  
                                     přípravě projektu Nejúspěšnější sportovec roku 
                                   - Sportovec za rok 2020 – z agentury byl navržen termín 27.1.2021. Předseda přeposlal 
                                     tento návrh uvolněnému radnímu za Město Česká Lípa p. Bc. Michalu Prokopovi, zda 
                                     tento termín vyhovuje zastupitelům. Protože k dnešnímu dni nedošlo k nesouhlasu, 
                                     uvedený termín platí a je závazný 
                                  - seznámil přítomné s provedením kontroly údajů  TJ/SK v IS ČUS, ve veřejném rejstříku  
                                     a sbírce listin. S ohledem na nepřítomnost pana Zahrádky, rozešle předseda výsledky 
                                    kontroly těchto TJ/SK – Jiskra Nový Bor, Lokomotiva Česká Lípa a Slavoj Velký Valtinov, 
                                    členům VV SUČ. Tito následně zkontrolují, zda uvedené tam údaje souhlasí se  
                                    skutečným stavem a následně bude rozhodnuto, zda se protokoly o kontrole rozešlou 
                                    na jednotlivé TJ/SK 
                  
        

        6.   Příští VV SUČ se bude konat dne  24.11.2020 v 15.00 hod. 

 

       Zapsal :    Ing. Milan Hornych  v.r.                            Ověřovatel  zápisu :    Petr Chmelař  v.r. 
                               předseda SUČ                                                                                 člen VV SUČ          


