Program jednání 118. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu
konané dne19.11.2015 v Bílině
Přítomni:
Omluveni:

Calda, Flanderka, Holcr, Lesnik, Rybák, Trubač, Holcrová
Mairich

Schůzi řídil: Milan Rybák dle programu schůze
1.
Kontrola plnění úkolů (předkládal M.Rybák):
106/1 Sledovat a případně urgovat pomoc ASK Děčín na likvidaci následků povodní v 2013
z prostředků Olympijského výboru O: Calda a Rybák T: do konečného vyřešení
Úkol pokračuje
106/2 Zpracovat seznam rozhodčích podle jejich zapojenosti do rozhodování při soutěžích
ÚKAS
Úkol pokračuje
O: Trubač a oddíly ÚKAS T: průběžně
116/1 Zajistit provedení požadovaných úhrad finančních závazků plynoucích z účasti dozorů
na mezikrajských akcích mládeže (řešit z dotace od KÚ ÚK), z pořádání KF PR 2015,
z pořádání KP ÚKAS a z pronájmů a opotřebení cílových kamer. Vystavit FA na ČAS
za dopravu na mezikrajské utkání v Jablonci n/N ve výši 10.422,-Kč
Úkol průběžně plněn

O: Holcrová T: dle stanovených termínů

116/2 Zajistit DoPP k vyplacení odměn funkcionářům ÚKAS
Úkol průběžně plněn

O: Holcrová T: do schůze VV ÚKAS v prosinci 2015

116/3 Rozeslat členům ÚKAS informaci o konání VH ÚKAS dne 3.12.2016
splněno
O: Rybák T: ihned
2.

Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)
a) Došlé faktury k proplacení – k proplacení nebyly předloženy žádné faktury
b) Žádost o finanční příspěvek na pořádání akcí od Běkodo (Vorlíček) a Filingr
- Výbor ÚKAS odsouhlasil pořadatelskou odměnu pro BK Běkodo a BK F-C Kadaň
ve výši 4.200,-Kč, která bude vyplacena na základě doručené faktury na ÚKAS
hlasování – 6x pro
c) Úhrada autobusu na Mezistátní utkání do Liberce – VTŽ Chomutov. VTŽ Chomutov
zajistí úhradu autobusu z vlastních zdrojů a ÚKAS nad svůj plánovaný rozpočet uhradí
VTŽ Chomutov náklady jím pořádanými závody ve vícebojích. (pronájem sportoviště,
….)
hlasování – 6 pro

d) Informace o čerpání dotace od KÚ ÚK. Pavlína Holcrová předložila rozbor dosud
čerpaných položek z dotace od KÚ ÚK, spolu s poukázáním na potřebu doložit toto
čerpání požadovanou dokumentací. Výbor vzal informaci na vědomí (6 pro).
e) P.Holcrová informovala výbor ÚKAS, že dohody o PP jsou uzavřeny a budou
vyplaceny na dvakrát, v souladu s již dřívějším rozhodnutím výboru ÚKAS, ve stejné
výši jako v roce 2014 na výborové schůzi v listopadu a prosinci.
Hlasování – 6 pro
3.
Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS
a) Předseda ÚKAS podal informaci z jednání Výboru ČAS ze dne 14.11.2015
- schválení návrhu rozpočtu na 2016
- kritéria pro dělení finančních příspěvků
- sazba členských příspěvků na 2016 (200,-Kč+30,-Kč za evidovaného člena k 31.12.)

- struktura mistrovských soutěží 2016
- vyhodnocení HME v Praze 2015
Usnesení: Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí
b) VH ÚKAS dne 3.12.2015
Místo a hodina konání: Most, 18.ZŠ v Mostě v jídelně, od 17:30 hod.
Zajištění: a) - místnost, občerstvení, hlasovací lístky, prezenční listinu, oficiální
pozvánky, dokumentaci k řízení VH, zprávu o činnosti ÚKAS – Rybák
b) - informace o hospodaření v roce 2014, výplata cestovného - Holcrová
c) - zpráva o činnosti STK – Flanderka
d) - zpráva o činnosti SCM – Lesnik
e) - zpráva o činnosti rozhodčích – Trubač
f) - zpráva statistika – Holcr
g) - informace revizora účtů ÚKAS
Usnesení: Výbor ÚKAS bere na vědomí a pověřuje výše jmenované k zajištění úkolů
c) Mezikrajské utkání staršího žactva 28.11.2015 v Praze
- nominace byla zveřejněna (13 hochů + 14 děvčat) a omluvili se Peremský a Pospíšil
- Doprava hromadná, bude hrazena do výše dotace od ČAS
- Vedoucí výpravy A.Lesnik, vedoucí družstva hochů A.Lesnik, vedoucí družstva
dívek P.Flanderka , asistenti vedoucích družstev S.Durila a P.Ďurica
Usnesení: VV ÚKAS souhlasí s navrženými doprovody a úhradou cestovného (6 pro)
4.

Problematika ÚKAS – místopředseda ÚKAS
- nebyl předložen žádný bod k projednání

5.

Činnost SCM a dalších složek systému TM (předkládal vedoucí trenér SCM)
a) Informace o průběhu a výsledku oponentur 11.11.2015
Usnesení: VV ÚKAS bere informaci o průběhu a výsledku oponentur na vědomí

6.

Problematika činnosti komise rozhodčích (předložil R.Trubač)
- byla podána informace o proběhlém školení a doškolení rozhodčích II. a III.třídy.
Účast 27 účastníků, absolvovalo 21 účastníků (9x III.třída, 5x II.třída a 6 kandidátů)
Vybráno bylo 4.050,-Kč, celkové náklady školení a doškolení 4.050,-Kč
- Byla podána informace o současném stavu rozhodčích v ÚKAS
Usnesení: VV ÚKAS bere informaci o průběhu a výsledku školení rozhodčích na
vědomí (6 pro)

7.

Problematika spojená s činností STK (předseda ÚKAS)
a) Výhrady k medailím a vyhlašování dorostu na KP dospělých v hale 2014 byly opět
projednány a VV ÚKAS v souladu s návrhem STK ÚKAS rozhodl o zachování
stávajícího způsobu organizace s tím, že soutěž dorostu bude mít charakter doprovodný.
Usnesení: VV ÚKAS rozhodl, že dorost na KP v hale 2016 nebude vyhlašován (6 pro)
b) Informace o proběhlém jednání komise STK ÚKAS
Usnesení: VV ÚKAS bere informaci na vědomí (6 pro)
c) Problematika udělování medailí při účasti jen dvou závodníků v závodě

Usnesení: VV ÚKAS rozhodl o udělování medailí jen v případě účasti 3 závodníků
v soutěži pro rok 2016 (4 pro, 2 proti)
d) Problematika startu elévů v kategorii ml.žactva na KP ÚKAS v hale 2016
Usnesení: VV ÚKAS rozhodl že v kategorii ml. žactva na KP ÚKAS v hale 2016 smí
startovat pouze ročníky 2003 - 2004 (6 pro)
e) Problematika KP v přespolním běhu – VV ÚKAS akceptuje termín jak na jaře, tak na
podzim. O termínu rozhodne podle návrhů zájemců na pořadatelství s ohledem na
doporučení STK ÚKAS. (pro 6)
f) P.Flanderka informoval VV ÚKAS o nabídce na uspořádání společného KP dospělých
na dráze v roce 2016 s Libereckým krajem.
Usnesení: VV ÚKAS bere informaci na vědomí (6 pro)
8.

Problematika spojená s činností statistika (předložil M.Holcr)
a) anketa „Atlet ÚKAS 2015“ - na základě předložených návrhů, rozhodl VV ÚKAS
volit pro rok 2015 v anketě Atlet ÚKAS 2015 v těchto kategoriích: muž, žena,
dorostenec, dorostenka, žák a žákyně. V souladu s tímto rozhodnutím byli následně
v jednotlivých kategoriích zvoleni tito atleti – P.Benda, L.Svobodová, M.Ščerba,
A.Civínová, D.Vejražka a M.Štolová
hlasování – 6 pro
b) M.Holcr informoval VV ÚKAS o stavu přípravy Ročenky ÚKAS 2015 a výbor vzal
tuto informaci na vědomí.

9.

Různé
Do různého nebyl přihlášen k dnešku žádný bod

10.

Úkoly

106/1 Sledovat a případně urgovat pomoc ASK Děčín na likvidaci následků povodní v 2013
z prostředků Olympijského výboru O: Calda a Rybák T: do konečného vyřešení
106/2 Zpracovat seznam rozhodčích podle jejich zapojenosti do rozhodování při soutěžích
ÚKAS
O: Trubač a oddíly ÚKAS T: průběžně
116/1 Zajistit provedení požadovaných úhrad finančních závazků plynoucích z účasti dozorů
na mezikrajských akcích mládeže (řešit z dotace od KÚ ÚK), z pořádání KF PR 2015,
z pořádání KP ÚKAS a z pronájmů a opotřebení cílových kamer. Vystavit FA na ČAS
za dopravu na mezikrajské utkání v Jablonci n/N ve výši 10.422,-Kč
O: Holcrová T: dle stanovených termínů
116/2 Zajistit DoPP k vyplacení odměn funkcionářům ÚKAS
O: Holcrová T: do schůze VV ÚKAS v prosinci 2015
118/1 Zajistit řádný průběh konání VH ÚKAS dne 3.12.2016
O: Rybák T: ihned

Příští schůze 3.12.2015 VH ÚKAS v Mostě a VV ÚKAS 17.12.2015 v Bílině

