
 

Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska, z.s. ze dne 15.12.2020 

Místo konání :  Žižkova 231, 470 01  Česká Lípa 

Datum konání : 15.12.2020, od 15.00 hod. do 17.00 hod. 

Přítomni :    Ing. Milan Hornych, Ladislav Zahrádka,  Ing. Štěpán Matouš, Ing. Jaroslav Češka, Štěpán Slaný 
Omluven :   Ladislav Procházka, Petr Chmelař 
           
Volba zapisovatele jednání – Ing. Milan Hornych  

1. Volba ověřovatele zápisu   -   Ing. Štěpán Matouš 

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    -   Povinnost zaplatit členský příspěvek Sportovní unie Českolipska, z.s.  za rok 2020 ve výši 
                10.157,- Kč České unii sportu na účet do Prahy. Jedná se o příspěvek ve výši 1,- Kč za každou 
                osobu, která je členem sdružené TJ/SK v okrese Česká Lípa. Členský příspěvek zaplacen. 
           -    Informace o aktivitách ČUS k novelizaci stanov ČOV – výkonný výbor bere na vědomí. 
           -    Pokyny předsedy ČUS k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2020, 
                ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2020, ke statistickému šetření stavu členské 
                základny ČUS k 31.12.2020. 
           -    Sdělení, že s účinností od 1.11.2020 bude činnost osoby proškolené k podávání informací 
                v rámci ČUS v Libereckém kraji vykonávat Ing. Milan Hornych namísto Ing. Vladimíra Boháče. 
           -   Dopis předsedy ČUS Judr. Miloslava Jansty  Milanu Hniličkovi, předsedovi Národní sportovní 
                agentury o rozvoji jejich vzájemného partnerství.   
           -   Informace k problematice čestných prohlášení v žádostech Můj Klub 2021. 
           -   Informace o pokynech a dokumentech k vyúčtování programu Můj Klub 2020 na stránkách 
               MŠMT. 
           -  Informace legislativně-právního odboru ČUS o možnosti konání valné hromady spolku 
              v době omezeného pohybu osob. 

                                              
KO ČUS LK –  Informace k účtování dotací v roce 2020 
                    -   Zápis z jednání kolegia KO ČUS LK 
                    -   Dopis od předsedy KO ČUS LK Ing. Boháče k podpoře SLK ve volbách do zastupitelstva 
                         Libereckého kraje 
                    -    Oznámení předsedy Ing. Boháče, že byl zvolen za předsedu Výboru pro tělovýchovu a 
                          sport Libereckého kraje     
                          

                          

 

 



                 
 

4. Různé : 

       p. Hornych     -  Zhodnotil průběh Valné hromady, která se  konala 22.9.2020 v Restauraci 
                                      TANKOVNA v České Lípě : 
                                       -  malá účast, zřejmě ovlivněno COVIDEM-19  
                                       -  průběh plynulý včetně voleb 
                                       -  všichni navrhovaní byli zvoleni 
                                       -  byl proveden vklad do Veřejného rejstříku 
                                - Seznámil  přítomné s postavením Sportovní unie Českolipska, z.s. v organizační 
                                  struktuře České unie sportu 
                               -  Seznámil přítomné s postavením Servisního centra ČUS Česká Lípa 
                               -  seznámil přítomné s průběhem zajišťování akce Nejúspěšnější sportovci okresu 
                                   Česká Lípa za rok 2020. Bylo dohodnuto s panem Slaným, že vyhodnocení  
                                   nominovaných zorganizuje pan Slaný. V současné době je největší problém 
                                   nemožnosti konání této akce v KD Crystal z důvodu COVIDU-19. Hledá se náhradní 
                                   řešení formou on-line.   V České Lípě by se měla anketa konat 27.1.2021. K dnešnímu 
                                   přihlásila své sportovce formou Návrhu pouze 1/3  TJ/SK oproti minulému roku. 

        

5.  Příští VV SUČ se bude konat dne  26.1.2021  v 15.00 hod.  

 

 

       Zapsal :    Ing. Milan Hornych  v.r.                            Ověřovatel  zápisu :   Ing. Štěpán Matouš  v.r. 
                               předseda SUČ                                                                                 člen VV SUČ          


