
Zápis z výkonného výboru Sportovní unie Českolipska, z.s. ze dne 29.1.2019 

Místo konání :  Žižkova 231, 470 01  Česká Lípa 

Datum konání :  29.1.2019, 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 – nevyhlášení dotačního Programu na údržbu a provoz sportovních zařízení 

                          ze strany MŠMT a nevyhlášení dotačního programu na investice. Z ČUS byl                    

                          přeposlán dopis od předsedy vlády ČR k této problematice, který se ovšem 

                          zabýval pouze investicemi. Odpověď pana předsedy vlády ČR byla zamítavá. 

                          Následoval dopis od předsedy ČUS p. Jansty ministrovi školství, mládeže a 

                          tělovýchovy p. Plagovi s žádosti, aby byl vypsán dotační program pro 

                          údržbu a provoz sportovišť, které jsou ve vlastnictví klubů a svazů. K dnešnímu 

                          dni pan ministr neodpověděl.                                                                

3. Došlá pošta : 

ČUS  -  Akce Sportuj s námi 2019 – bylo přihlášeno 5 akcí. S ohledem na možnost doporučit 

             max. 2 akce byly doporučeny 2 kluby Mimoňští Sršni, z.s. a KARATE SPORT RELAX z.s.  

          -  Stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného a stanovení stravného a výše 

              průměrné ceny za pohonné hmoty pro rok 2019. 

          -  Výzva k nominaci na Trenérku/cvičitelku roku 2018. 

          -  Zpravodaj ČUS 9 a 10/2018.       

            

KO ČUS LK – povinnost provést kontrolu smluv od roku 2009 až do roku 2018. 

                   -  zápis č. 12/2018 – z jednání krajské rady KO ČUS LK. 

                   -  kontrola aktuálnosti údajů v Informačním systému ČUS k 31.12.2018.                                     

                 

4. Různé  

        p. Hornych –  seznámení s vyhláškou 325/2015 Sb., kterou se provádí jednoduché účetnictví 

                             -  seznámení s odpovědí Města Česká Lípa na schválení podnájemní smlouvy pro 

                                 Servisní centrum sportu ČUS Česká Lípa na adrese, Žižkova 231/1, 470 01  

                                 Česká Lípa. Město odpovědělo negativně. Záležitost předána k právnímu 

                                  zastoupení AK JUDr. Milan Štětina. Jedná se o problematiku, kdy v současnosti 

                                 má uzavřenou nájemní smlouvu na této adrese Sportovní unie Českolipska, z.s.  

                                 (dále jen SUČ).  

                                 Protože od 1.1.20109 přestala ČUS financovat provoz SUČ a hodlá financovat 

                                 pouze Servisní centrum sportu ČUS Česká Lípa, nemá SUČ na zaplacení věcných   



                                 a provozních nákladů – nájem a služby. Z tohoto důvodu SUČ požadovala, aby 

                                 Město Česká Lípa formou podnájmu umožnilo SCS užívat prostory na adrese 

                                 Žižkova 231/1, 470 01  Česká Lípa. AK JUDr. Štětina vyhotovila návrh nové 

                                 smlouvy, která by převedla práva a povinnosti ze smlouvy o nájmu ze 

                                 Sportovní unie Českolipska, z.s. na Servisní centrum sportu ČUS Česká Lípa. 

                               - V souvislosti s pořádáním akce Vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce roku 

                                 2018 okresu Česká Lípa, která se bude konat dne 6.2.2019 v KD Crystal byla 

                                 uzavřena nájemní smlouva, jejíž předmětem je pronájem nebytových 

                                 prostor v celkové výši 10.936,- Kč. Dále byla podána žádost na Město Česká 

                                  Lípa o poskytnutí peněžního daru ve výši 20.000,- Kč na tuto akci. K dnešnímu 

                                  dni přispěly formou daru MÚ Nový Bor- 5.000,- Kč a MÚ Kamenický Šenov - 

                                  5.000,- Kč. Ostatní města a obce nepřispěly. Dále jsme obdrželi příspěvek 

                                  ve výši 30.000,- Kč od KO ČUS LK. Náklady na tuto akci jsou kromě nájmu  

                                  divadla ještě 45.000,- Kč na občerstvení.                                   

       p. Zahrádka -    podal informaci o výsledku kontroly v obchodní 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  -  požádal předsedu, aby zjistil kontakt na okresní pobočku Českého olymp. 

                                  výboru v České Lípě. 

                               -  pokud nedojde k dohodě s Městem Česká Lípa o převodu nájmu, bude nutno  

                                  jednat s předsedou Okresního fotbalového svazu Česká Lípa p. Fischerem.   

                                                                  

                                     

        6.   Příští VV SUČ se bude konat dne 23.3.2019 v 15.00 hod. 

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

                               předseda SUČ                                                                                 člen VV SUČ                                

 


