
USNESENÍ 
VALNÉ  HROMADY 

Ústeckého krajského atletického svazu 
konané v Mostě ve středu 3. prosince 2015 

 
I. Valná hromada ÚKAS schvaluje 

1. Program valné hromady předložený výborem ÚKAS. 
2. Zvolené komise: návrhovou, mandátovou, volební 
3. Zvolené skrutátory a ověřovatele zápisu z jednání VH ÚKAS 
4. Zprávu mandátové komise:   17 zúčastněných z 32 pozvaných delegátů, tj. 53,125 %). 
5. Výsledek ankety o nejlepšího atleta Ústeckého kraje za rok 2015, přednesený Milanem Holcrem 
6. Úpravu statutu Ústeckého krajského atletického svazu v novém znění: 
      Část druhá, článek III, odstavec 3 se mění text: místo původního „ ...jednou za dva  roky“ se  
mění na nový text „ … jedenkrát ročně“ a zároveň se vypouští část druhá, článek III, odstavec 5, 
písmeno g. 
7.  Jednací řád VH ÚKAS – beze změny 
8.   Volební řád VH ÚKAS – beze změny 
9.   Statut revizora účtů ÚKAS – beze změny 
10. Statut komise STK ÚKAS – beze změny 
11. Strukturu soutěží ÚKAS  na rok 2016 přednesenou předsedou STK Petrem Flanderkou. 
 

 
II. Valná hromada ÚKAS bere na vědomí 

1. Zprávu o činnosti ÚKAS za rok 2014 a 2015, přednesenou předsedou ing Milanem Rybákem. 
2. Zprávu o hospodaření ÚKAS za rok 2014 přednesenou hospodářkou ÚKAS Pavlínou 

Holcrovou 
3. Zprávu o rozpočtovém záměru ÚKAS na rok 2016 přednesený předsedou ing. Milanem 

Rybákem. 
4. Zprávu o činnost STK za rok 2014-15, přednesenou předsedou STK Petrem Flanderkou. 
5. Zprávu o činnost SCM za rok 2014-15, přednesenou Alexejem Lesnikem. 
6. Zprávu o postupu revize a kontrole účetnictví ÚKAS za rok 2014 – 2015, přednesenou 

revizorem účtů ÚKAS ing. Pavlem Břicháčem 
7. Informaci o činnosti komise rozhodčích v roce 2014-15, přednesenou Rudolfem Trubačem. 
8. Diskuzní vystoupení delegátů  VH ÚKAS 

 
III. Valná hromada ÚKAS ukládá 

1.   Realizovat „Anketu o nejlepšího atleta Ústeckého kraje v letech 2016 a 2017“ takto: 
 - statistik předloží návrh 10 nejúspěšnějších kandidátů bez ohledu na kategorii. Tento návrh bude 

rozeslán členům ÚKAS a ti stanoví pořadí navržených kandidátů od nejlepšího po desátého. 
Vítězem ankety bude navržený kandidát, který bude mít nejnižší součet umístění. Oceněni 
získají první tři kandidáti. 

 
 
 
V Mostě dne 3. prosince 2015            
 
 


