
 

Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska, z.s. ze dne 28.1.2020 

Místo konání :  Žižkova 231, 470 01  Česká Lípa 

Datum konání : 28.1.2020, od 15.00 hod. do 16.30 hod. 

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

Omluven :    Ladislav Procházka                

 

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. 

                      -   informace předsedy ČVS směrem k dotačnímu programu  Můj Klub a rejstříku MŠMT - není 

                          závazná pro TJ/SK. 

                       -  byla oslovena firma AJETO s žádostí o finanční podporu Sportovce. 

3.      Nejúspěšnější sportovec roku 2019 za okres Česká Lípa (Sportovec).  

     Předseda přítomné seznámil s postupem prací na této akci. Vše je v podstatě připraveno. Nejsou jisté 

     finance. Předseda se zúčastnil 21.1.2020 zasedání výboru pro sport, aby odůvodnil žádost o poskytnutí 

     individuální dotace z fondu rady města Česká Lípa. Výsledek bude znám do 30 dnů. Předseda vysvětlil 

     výzvu agentury Sport  Action s.r.o. , aby se hlasovalo o každém sportovci a kolektivu na jejich webu. 

     Tímto došlo k určitému zmatení veřejnosti, neboť ta se domnívala, že hlasuje o sportovcích v 

     jednotlivých kategoriích. Skutečnost je taková, že Agentura hledá opravdu jen 1 jméno jednoho vítěze 

     CENY FANOUŠKŮ. O pořadí sportovců v jednotlivých kategoriích rozhoduje hlasování, které provádí 

     Sportovní unie Českolipska, z.s. Byla oslovena města, obce,  městyse a podnikatelské subjekty, zda 

     by mohly přispět na Sportovce.  Prozatím přispěla města : Kamenický Šenov – 5.000,- Kč, Nový Bor –    

     5.000,- Kč a  Skalice u České Lípy -  5.000,- Kč. Z podnikatelských subjektů přispěly Pekárny Česká Lípa 

     formou dortů pro vítěze v jednotlivých kategoriích. 

                                       

4. Došlá pošta : 

ČUS    -  dopis Karla Kováře, náměstka pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT  

                                   

KO ČUS LK –  Zápis č. 21/202 z jednání kolegia KO ČUS LK – finanční krytí Sportovce na okrese 

                        od KO ČUS  - 25.000,- Kč, dar od ČUS – 10.000,- Kč    

                     -  od 1.1.2020 přestávají fungovat Servisní centra sportu ČUS v jednotlivých okresech 

                        a opětovně přebírají svoji roli okresní organizace. 

                     - sdělení pro SCS ČUS v Libereckém kraji – týká se konkrétních termínů převodu činnosti 

                       ze SCS na Sportovní unii Českolipska, z.s.  

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

 

 

                                                                                 



5. Různé  

       p. Hornych        -  V současné době pomáháme jednotlivým TJ/SK s vyplňováním vyúčtování dotací 

                                     za rok 2019 z Libereckého kraje a MŠMT. Připravujeme se na pomoc při administraci 

                                     žádosti o dotace na Liberecký kraj pro rok 2020.  

        6.   Příští VV SUČ se bude konat dne 31.3.2020 v 15.00 hod. 

 

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

                               předseda SUČ                                                                                 člen VV SUČ                                

 


