
 

Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska, z.s. ze dne 26.11.2019 

Místo konání :  Žižkova 231, 470 01  Česká Lípa 

Datum konání : 26.11.2019, od 15.00 hod. do 16.30 hod. 

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

Omluven :    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 předal vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice 

                           limitu podpory de minimis pracovníkům Krajského úřadu Libereckého kraje.  

                                   

3. Došlá pošta : 

ČUS    -  Projekt „ČUS – Sportuj s námi „ bude pokračovat i v roce 2020 

           -  Pokyn předsedy ČUS ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2019, ke statistickému 

               šetření stavu členské základny ČUS k 31.12.2019 a k aktualizaci údajů pasportu sportovních 

               zařízení k 31.12.2019 

           -  Doplňující informace k programu MŮJ KLUB 2020 

           -  Pozvánka na celostátní poradu zástupců SK a TJ 

           -  Prezentace Národní sportovní agentury 

           -  Informace z celostátní porady zástupců SK a TJ 

           -  Doporučení ČUS k informacím ze strany MŠMT ke změnám, které nastávají s účinností 

               Novely zákona o podpoře sportu   

           -  Informace o vyúčtování neinvestiční dotace z programu Můj Klub za rok 2019 

           -  Členské příspěvky na činnost – je nutno zaplatit na ČUS za okresní sdružení ve výši 10.514,- Kč 

               do 11.11.2019 

            -  Žádost o poslání informace o neúspěšných žadatelích v programu MŮJ KLUB 

                                    

KO ČUS LK –  Nabídka klubům k bezplatné pomoci s přípravou žádosti v rámci výzvy MŠMT MŮJ KLUB  

                        2020 

Liberecký kraj  - Pozvánka na  konferenci z oblasti vzdělávání COV – A co dál?          

                           -  Zveřejnění pracovní verze Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+       

Agentura Sport Action s.r.o. – podklady a manuál pro vyhlášení  Nejúspěšnějšího sportovce roku 2019 

                                                                                 

4. Různé  

        p. Procházka – informace předsedy ČVS směrem k dotačnímu programu  Můj Klub a rejstříku MŠMT.  

                                   Předseda zjistí, zda je tato informace závazná v rámci ČUS nebo je závazná pouze              

                                   pro kluby, které jsou organizovány pod ČVS (Český volejbalový svaz)                                                                                        

 



p. Hornych        - informace o probíhající přípravě akce Nejúspěšnější sportovec okresu Česká Lípa 2019. 

                              Byly osloveny TJ/SK, které jsou členy ČUS a byl jim poslán formulář – Návrh na nejúspěš- 

                              nějšího sportovce okresu Česká Lípa za rok 2019 s tím, aby ho jejich zástupci co nejdříve  

                              vyplnili a poslali zpět. 

                            - Byla uhrazena zálohová faktura na cateringovou službu při této akci  ve  výši 45.000,- Kč .         

                              Zároveň byla odeslána objednávka na KD Crystal Česká Lípa.                                      

             

                                

      p. Zahrádka   -  provedl kontrolu TJ/SK v katastru nemovitostí a porovnal ji s IS ČUS ve složce pasport. 

                                  Provedl zápis o této kontrole, zjištěné nedostatky budou písemně zaslány jednotlivým 

                                  TJ/SK k jejich odstranění. 

        6.   Příští VV SUČ se bude konat dne 28.1.2020 v 15.00 hod. 

 

       Zapsal :    Ing. Milan Hornych  v.r.                            Ověřovatel  zápisu :    Petr Chmelař  v.r. 

                               předseda SUČ                                                                                 člen VV SUČ                                

 


