
 

Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska, z.s. ze dne 26.3.2019 

Místo konání :  Žižkova 231, 470 01  Česká Lípa 

Datum konání :  26.3.2019, od 15.00 hod. do 17.00 hod. 

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

Omluveni :  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 – nedošlo k dohodě mezi Městem Česká Lípa o převodu nájmu mezi Sportovní 

                          unii Českolipska, z.s. a Servisním centrem sportu ČUS Česká  Lípa. Následně bylo 

                          jednáno s předsedou Okresního fotbalového svazu Česká Lípa p. Fischerem a došlo 

                          k dohodě.  

3. Došlá pošta : 

ČUS  -  Úrazové pojištění členů ČUS – platí nová smlouva podepsaná mezi ČOV a Pojišťovnou 

             VZP a.s. Nové číslo smlouvy je 1310001770. 

         -   Užívání státních symbolů při veřejných akcích – je nutno dodržovat zákon č. 352/2001 

              Sb., nelze např. popisovat nebo doplňovat státní znaky. 

         -   Pojištění trenérů a cvičitelů pro rok 2019 - pro letošní rok zůstává v platnosti smlouva 

              č. 7721008020. 

         -   Smlouvy s OSA a Intergramem 

             OSA je Ochranný svaz autorský a Intergram je Nezávislá společnost výkonných umělců 

             a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Smlouva se vztahuje na spolky, 

             které jsou členy ČUS a nevztahuje se na akce typu koncert, tan.zábava nebo na pro- 

             dukci hudby, která je provozována podnikatelsky. 

          -  Aktualizace údajů v „Informačním systému ČUS“ 

          - Zpravodaj ČUS č. 1/2019 

          - Zpravodaj ČUS č. 2/2019 

          - Nominace na Trenérku/cvičitelku roku 2018. Byla nominována p. Kučerová z oddílu 

             gymnastiky TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. 

         -  Aktualizace v oblasti ochrany osobních údajů 

         -  Informace o svolání 37. valné hromady České unie sportu, z.s.  Zúčastní se předseda. 

 

                                     

KO ČUS LK – Pozvánka na schůzku s Deníky v Praze. Předmětem jednání –Prezentace projektu 

                       Sportovec regionu. Jednání se zúčastnil předseda. VV SUČ se přiklání k této nové 

                       koncepci namísto původní, která se jmenovala Nejúspěšnější sportovec roku a 

                       pořádala ji agentura Sport Action s.r.o. 

 

 

                                 



4. Různé  

        p. Hornych –  Informoval o průběhu akce Nejúspěšnější sportovec Českolipska za rok 2018. 

                                   Akce se vydařila po stránce sportovní i společenské. 

       p. Zahrádka -    podal informaci o výsledku kontroly v obchodním rejstříku, jejíž předmětem 

                                  bylo zjistit, zda mají TJ/SK ve Sbírce listin uloženy potřebné dokumenty. 

                                  Bylo zjištěno, že 14 TJ/SK tuto povinnost nesplnilo. Předseda písemně vyzve    

                                  tyto TJ/SK k odstranění zjištěných nedostatků - termín průběžně. 

      p. Procházka  -  seznámil přítomné s financováním sportu ze strany Města Česká Lípa. 

                                                                    

        6.   Příští VV SUČ se bude konat dne 28.5.2019 v 15.00 hod. 

 

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

                               předseda SUČ                                                                                 člen VV SUČ                                

 


