
Program jednání 119. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané dne17.12.2015 v Bílině  

Přítomni: Flanderka, Holcr, Lesnik, Mairich Rybák, Trubač, Holcrová 
Omluveni: Calda 

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     O: Trubač a oddíly ÚKAS    T: průběžně 
 Úkol pokračuje 

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 splněn    O: Holcrová   T: dle stanovených termínů 

116/2 Zajistit DoPP k vyplacení odměn funkcionářům ÚKAS 

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

118/1  Zajistit řádný průběh 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: 
- Fa za pronájem jednací místnosti pro VH ÚKAS    Hlasování – 6 pro 
- Úhrada občerstvení na VH ÚKAS        Hlasování  - 6pro 
- Fa za pronájem stadionu VTŽ Chomutov     Hlasování – 6 pro 
- Výplata cestovného na jednání STK a VV ÚKAS dle prezenční listiny a pravidel pro 

výplatu cestovného        Hlasování – 6 pro 
- Úhrada občerstvení (společná večeře) na jednání VV ÚKAS 17.12.2015 

Hlasování – 6 pro 
- Doplatek DoPP funkcionářům VV ÚKAS     Hlasování – 6 pro 
- Odměna dozorům na mezikrajských akcích mládeže formou DoPP ve výši 600,-Kč za 

jednu dozorovanou akci (Lesnik 2x, Flanderka 3x, Durila 3x, Rybák 1x, Ďurica 1x, Lála 
1x, )        Hlasování – 6 pro 

 
3. Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS 
      I.) Předseda ÚKAS podal informaci z jednání Komise mládeže ČAS ze dne 8.12.2015 
 - termíny republikových finále a mezikrajských akcí: 
 - MKU starší žactvo 5.6.2016 Kladno 
 - MKU mladší žactvo 26.11.2016 Jablonec (Praha, Ostrava) 
 - Olympic Hopes 4.5.2016 Uherské Hradiště 
 - Finále Štafetováho poháru 31.5.2016 
 - Finále Poháru rozhlasu 7.6.2016 Kolín 
 - MČR v přespolním běhu 19.11.2016 v Praze 

II.)  informace o dalším směru rozvoje SpS (nárůst na 72, každý kraj 2x+44 dle výběru) 



 III.)  Potvrzení asistentů vedoucího trenéra SCM – Purmanová, Pavlík, Flanderka 
 Usnesení: Výbor ÚKAS bere informace na vědomí 
 

b)  VH ÚKAS dne 3.12.2015 
Předseda ÚKAS zhodnotil průběh VH ÚKAS ze dne 3.12.2016 jako zdařilý a 
informoval o úkolech, plynoucích z jednání VH ÚKAS – úprava webových stránek 
v duchu rozhodnutí Předsednictva ČAS (logo ČAS – M.Holcr), úprava pravidel pro 
volbu Atleta ÚKAS (M.Rybák), změna četnosti konání VH ÚKAS z 1x za dva roky na 
1x ročně (upravit Statut ÚKAS – M.Rybák)  
Usnesení:Výbor ÚKAS bere na vědomí a pověřuje odpovědné k zajištění úkolů (6 pro) 

Ú – 1/119 
     c) Informace o dodání Sady pro vrhy, v rámci akce Atletika pro děti. 

ÚKAS bude zdarma dodáno 7 sad pro vrhy. VV ÚKAS , po projednání rozhodl o tom, 
které oddíly tyto sady obdrží. Své rozhodnutí učinil na základě účasti družstev v KP 
ÚKAS mladšího žactva. Vybraní – AK Slovan Duchcov, AK Chemopetrol Litvínov, 
AK Bílina, AK Most, TJ VTŽ Chomutov, USK Provod Ústí n/L, ZŠ Prokopa Holého 
Louny. Předseda ÚKAS nahlásí vybrané oddíly na ČAS   Ú – 119/2 
Usnesení: VV ÚKAS souhlasí a ukládá předsedovi ÚKAS zajistit  (4 pro, 2 zdrželi se) 

 
4. Problematika ÚKAS – místopředseda ÚKAS 

a) J.Mairich zhodnotil technické zajištění KP ÚKAS (medaile, diplomy, …) 
s konstatováním, že dodávka diplomů nebyla optimální, proto na rok 2016 zajistí 
diplomy s předstihem        Ú – 119/3 
b)  J.Mairich v souladu s jednáním STK vyzval k další výzvě ohledně pořádání KP 
v přespolním běhu v roce 2016 
c)   J.Mairich upozornil, že bude nutné opět vstoupit do jednání s krajským úřadem ÚK 
ohledně dotace na zajištění KP ÚKAS a dalších akcí pro děti.            Ú – 119/4 
Usnesení: VV ÚKAS souhlasí a ukládá pověřeným zajistit úkoly  (6 pro)  

 
5. Činnost SCM a dalších složek systému TM (předkládal vedoucí trenér SCM) 

a) Informace o konečném seznamu členů SCM pro rok 2016 a o povinnostech 
jednotlivých zařazených závodníků 
b)  Informace o vyúčtování dotace na SCM za rok 2015 
c)  Informace o přípravě soustředění v Jablonci n/N v závěru prosince 2015 s tím, že 
účast na soustředění si hradí každý účastník sám. 

 Usnesení:  VV ÚKAS bere informace na vědomí (6 pro) 
 
6. Problematika činnosti komise rozhodčích (předložil R.Trubač) 

-  byla podána informace o ohledně nedodání výtisků průkazů rozhodčích z ČAS. 
Usnesení:  VV ÚKAS bere informaci na vědomí  (6 pro) 

 
 
7. Problematika spojená s činností STK (předseda STK ÚKAS) 

a)  P.Flanderka informoval o jednání ohledně společných KP M a Ž s Libereckým 
krajem. 

Usnesení:  VV ÚKAS  ukládá vyzvat oddíly k vyjádření se pro společný KP (6 pro)   
Ú – 119/5 

b)  Informace o termínech KP jednotlivců ÚKAS 2016  
 -   KP jednotlivců mladší žactvo 4.6.2016 Bílina (AK Bílina) 
 -   KP jednotlivců starší žactvo a dorost 18, nebo 19.6.2016 Ústí n/L (USK Provod) 



 -   KP dospělí M + Ž   7.5.2016 Děčín (ASK Děčín), nebo Mladá Boleslav 
Usnesení:  VV ÚKAS bere informaci na vědomí (6 pro) 
            

8. Problematika spojená s činností statistika (předložil M.Holcr) 
 

b)  M.Holcr informoval VV ÚKAS že Ročenka ÚKAS 2015 je hotová a čeká se pouze na 
poslední závody roku 2015, aby mohla být vytištěna.  

       Usnesení:  VV ÚKAS bere informaci na vědomí    ( 6 pro ) 
 
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 
 
119/1   Zohlednit na webových stránkách ÚKAS a na písemných dokumentech ÚKAS nové 
logo ČAS. Zapracovat do Statutu ÚKAS změnu četnosti pořádání VH ÚKAS a informovat 
oddíly o nových pravidlech volby Atleta ÚKAS   

O: Holcr a Rybák    T: do února 2016 
 

119/2  Informovat ČAS o oddílech vybraných k doručení sad pro vrhy 
      O: Rybák    T: dle požadavku ČAS 
 
119/3  Zajistit zhotovení diplomů pro KP ÚKAS 2016 
      O: Mairich    T: do pořádání KP ÚKAS v hale 
 
119/4   Zprostředkovat jednání na krajském úřadu Ústeckého kraje ohledně dotace na soutěže 
mládeže ÚKAS    O: Rybák    T: ihned dle možností 
 
119/5   Vyzvat oddíly v ÚKAS k vyjádření se ve věci společných KP M a Ž s Libereckým 
krajem      O: Flanderka    T: do konce ledna 
 
 
 
 
 
Příští schůze v lednu v Bílině, termín bude upřesněn                                 Zapsal: Milan Rybák 


