
Zápis z jednání 129. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané dne 15.11.2017 v Ústí n/L  

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

Schůzi řídil:  Milan Rybák dle programu schůze 

125/3 Navrhnout nový model volby Atleta Ústeckého kraje počínaje rokem 2017 
  O: Holcr T: bude rozhodnuto po MČR v krosu - elektronicky  
 
1/128   Zajistit uzavření smluv s pořadateli KP v roce 2017 a  uzavřít smlouvu s pořadatelem 
KF SŠ poháru 2017  O: Holcrová    T: průběžně plněno 
 
2/128   Pořízení tří kusů razítek ÚKAS.  O: Holcrová  T: splněno 
 
3/128  Rozeslat vzorovou fakturu všem pořadatelům KP v roce 2017O: Holcrová T: splněno 
 
4/128    Zajistit rozeslání pozvánek na VH ÚKAS a dále zajistit objekt a občerstvení. 
    O: Rybák  T: splněno 
 
5/128    Zajistit výplatu odměn funkcionářům ÚKAS (DPP)   O: Holcrová   T: do 20.12.2017 
 
6/128  Zajistit proplacení jednorázové věcné odměny do výše 3.000,-Kč  pánům – Peleška 
Václav a Břicháč Pavel a každému členu výboru ÚKAS, za čtyřletou práci ve výboru ÚKAS, 
jednorázovou věcnou odměnu do výše 5.000,-Kč.     O: Holcrová        T: do 20.12.2017 
 

7/128  Zajistit nominaci závodníků a následně i nominaci tří doprovodných trenérů na MKU 
staršího žactva v Praze dne 9.12.2017  O: Lesnik           T: splněno  
Nominace odsouhlasena a doprovod jmenován – Lesnik, Flanderka, Durila a Rybák 
                               
8/128 Doplnit dva nové členy ÚKAS do přehledu na webu ÚKAS O: Holcr  T: splněno 
 
9/128 Zajistit rozeslání propozic na KP Ústeckého kraje v přespolním běhu pro rok 2017 
v Mostě na Benediktu na oddíly v rámci ÚKAS    O: AK Most      T: splněno 
 
10/128  Odeslat zápis o proběhlém zhodnocení činnosti ČPTM na ČAS 
       O: Rybák    T: do 20.11.2017 
 
11/128  Zajistit místo a termínu konání halových KP Ústeckého kraje pro rok 2018 s tím, že 
rozhodujícím kritériem je vhodnost termínu a cena za pronájem.   
O: Flanderka T: splněno, Jablonec n/N, 25 – 27.000,-Kč (zajišťujeme si jen hospodáře, hlasatele a ceremoniál)           
 
                                
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová) 

a) Došlé faktury k proplacení: 
- medaile za KP v přespolním běhu ve výši 900,-Kč hlasování 7x pro 

 
b) Schválit proplacení: 

-  občerstvení na výroční schůzi výboru ÚKAS dne 15.11.2017  do 4.000,-Kč    7x pro 



-  věcného daru: J.Mairich 5.000,-Kč, P.Flanderka 5.000,-Kč a J.Calda 4.994,- dle  
předložených dokladů –úhrada v souladu s bodem 3, písm. m, odst.2  Hlasování 7x pro 
 

     -  cestovného  členům výboru ÚKAS na jednání výboru ÚKAS v roce 2017 dle 
tabulky: 
  126/únor(Bílina) 127/duben(Bílina) 128/říjen(Bílina) 129/list(Ústí) 
Flanderka  ano   ano   ano   ano 
Lesnik  ano   ne   ano   ano 
Trubač  ano   ano   ne   ano 
Mairich  ano   ne   ano   ano 
Holcr  ano   ano   ano   ano 
Rybák  ano   ano   ano   ano 
Calda  ne   ne   ne   ano 
Holcrová  ne   ne   ano   ano 
          Hlasování 7x pro 
 

-  cestovného členům komise STK ÚKAS na jednání komise ve výši 4.624,-Kč 
         Hlasování 7x pro 
 
-  Dotace pro pořadatele běžeckých pohárů (Běkodo, BK F-C Kadaň, ASK Děčín). 
Výbor ÚKAS odsouhlasil podporu uvedeným subjektům takto:  
výše podpory 3.000,-Kč s termínem vystavení faktur do 15.12.2016 Hlasování 7x pro 

 
 
c)  Schválit nákup:  

-  občerstvení na VH ÚKAS do  výše 4.000,-Kč   Hlasování 7x pro 
 
-  občerstvení na výroční jednání komise STK ÚKAS do výše  …………. 2.500,-Kč 

          Hlasování 7x pro 
  
3. Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS 

a.) Informace o průběhu KP v přespolním běhu v Mostě  
- malá účast, některé oddíly závodily jinde 
- špatné zázemí pro závodníky a doprovod (zima, …..), vlastní závod v pořádku 
- S ohledem na konání MČR v přespolním běhu 2018 v termínech žactvo 24.3.2018 
v Dolní Dobrouči a dospělí  24.11.2018 Kostelec– Alfrédov rozhodl  výbor ÚKAS 
uspořádat KP v přespolním běhu pro rok 2018 pro všechny kategorie na jaře nejpozději do 
17.3.2018. O pořadatelství se předběžně přihlásil AK Bílina, který by KP uspořádal jako 
součást Běhu Kyselkou.  STK ÚKAS zajistí výběr pořadatele    Ú – 1/129 
 
 
b)  Termíny tradičních přespolních běhů:    Děčín -  Lotharův běh 24.2.2018 

            Louny   Jarní běh  4.3.2018 
           Bílina -  Kyselka   17.3.2018 
           Most   -  Ressl     8.4.2018 

Žatec   ………………………… 14.4.2018 ??? 
Litvínov   ……………………….. 7.4.2018 ??? 
Krásný Dvůr – Běh zámeckým parkem 31.3 nebo 1.4.2018 ??? Velikonoce 

 
      c)  Zvážit konání KP elévů v hale 2018 -  pořadatel ÚKAS   Ú – 2/129 



 
      d) Valná hromada ÚKAS 2017  1.12.2017 Most 18.ZŠ 
      - Program jednání – dle stanov, zatím není žádné doplnění 
 Zahájení 
 kontrola usnášeníschopnosti (předseda) 
 Volba mandátové a návrhové  komise  3x  *) návrh Říha, Calda, Šabata 

Volba skrutátorů    2x *) návrh Klíma a Viták 
Volba volební komise   3x *) návrh Hyjánková, Peleška, Durila (+ tajemník M.Holcr) 
Volba řídícího VH (J.Mairich) 

 Schválení pořadu jednání VH 
 Volba počtu členů výboru ÚKAS (dosud platné 7 členů) již neplatí, že členy výboru 
jsou vedoucí trenér SCM, předseda STK a statistik. Volí se členové výboru a výbor si 
uvedené činnosti buď rozdělí, či někoho pověří. 
 Zpráva o činnosti ÚKAS za období od poslední VH (2016)  - předseda ÚKAS 

Schválení účetní závěrky za rok 2016 a předpoklad výsledku hospodaření v roce 2017 
Návrh rozpočtu ÚKAS na rok 2018 
Projednání zprávy o kontrolní činnosti revizora účtů ÚKAS za období od posledního 
zasedání valné hromady ÚKAS – revizor účtů ÚKAS 
Volba předsedy ÚKAS a stanovení délky jeho mandátu–návrh do dubna 2022 (52 měsíců) 

Volba výboru ÚKAS1)  
 -představení se jednotlivých kandidátů (max 5  minut/kandidát) 
 -volba (tajná , kroužkování zvoleného počtu členů na seznamu) 
Projednání předložených návrhů2) 
Různé 
Zakončení zasedání 
 

      4. Problematika ÚKAS – místopředseda ÚKAS 
 - ocenění zvolených představitelů - anketa Atlet Ústeckého kraje 2017, proběhne při 
KP dospělých v hale 11.2.2018        Ú – 3/129 
 - Dojednání termínu schůzky u hejtmana Ústeckého kraje ohledně dotace z FH na 
pořádání KP Ústeckého kraje v roce 2018      Ú – 4/129 
 
       5. Činnost SCM a dalších složek systému TM (předkládal vedoucí trenér SCM) 
 a) Návrh na zařazení do SCM pro rok 2018 – byl, v souladu s pravidly, rozeslán 
výborem ÚKAS schválený návrh, který ještě projde schvalovacím řízením na ČAS.  
 b)  Vedoucí trenér SCM ÚKAS byl pověřen funkcí garanta pro náborové soutěže (ŠP, 
PR a Středoškolský pohár) pro rok 2018 
 
 
 

                                                
1 Podle ustanovení článku XVI odstavce (7) písmena a), a písmena b) Stanov ČAS a rozhodnutí valné 

hromady ÚKAS se bude volit předseda ÚKAS, 6 členů výboru ÚKAS a Revizor účtů ÚKAS  

Podle ustanovení části třetí, článku 4, odstavců 1 a 2 - Volebního řádu valné hromady ÚKAS, je 
návrh kandidáta oprávněn podat delegát VH, nebo oddíl či klub (člen ÚKAS), návrh se podává 
tajemníkovi volební komise písemně, nejpozději 10 dnů před konání valné hromady, tedy nejpozději  
do úterý 21.listopadu  2017. 

2 Podle ustanovení článku 2 odstavce 4, Jednacího řádu valné hromady ÚKAS, se do návrhu 
programu valné hromady dodatečně zařadí návrhy od jednotlivých účastníků VH, jen se souhlasem 
a za účasti všech delegátů VH, přítomných v době usnášení. Návrh přitom musí obsahovat text 
návrhu konečného usnesení. 



6. Problematika činnosti komise rozhodčích (předložil R.Trubač) 
 - oddíly nedodržují zasílání přehledu o aktivních a funkčních rozhodčích, kteří 
rozhodují v rámci soutěží, pořádaných jednotlivými oddíly. 
 
 
7. Problematika spojená s činností STK (předseda STK ÚKAS) 
 - nebyl předložen žádný bod k projednání 

             
8. Problematika spojená s činností statistika (předložil M.Holcr) 
 - byla podána informace o úpravě webových stránek (adresář oddílů, …) 
 
9. Různé  

- nebyl podán žádný návrh k projednání 
 
10.  Úkoly 
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1/128   Zajistit uzavření smluv s pořadateli KP v roce 2017 a  uzavřít smlouvu s pořadatelem 
KF SŠ poháru 2017  O: Holcrová    T: průběžně plněno 
 
5/128    Zajistit výplatu odměn funkcionářům ÚKAS (DPP)   O: Holcrová   T: do 20.12.2017 
 
6/128  Zajistit proplacení jednorázové věcné odměny do výše 3.000,-Kč  pánům – Peleška 
Václav a Břicháč Pavel a každému členu výboru ÚKAS, za čtyřletou práci ve výboru ÚKAS, 
jednorázovou věcnou odměnu do výše 5.000,-Kč.     O: Holcrová        T: do 20.12.2017 

10/128  Odeslat zápis o proběhlém zhodnocení činnosti ČPTM na ČAS 
       O: Rybák    T: do 20.11.2017 
1/129   STK ÚKAS zajistí výběr pořadatele KP ÚKAS 2018 v přespolním běhu  
   O: předseda STK ÚKAS   T: do vydání halové brožury 2018 
2/129 Zvážit konání KP elévů v hale 2018 -  pořadatel ÚKAS 
   O: předseda STK ÚKAS    T: do vydání halové brožury 2018 
3/129   Zajistit důstojné předání ocenění zvoleným kandidátům ankety Atlet Ústeckého kraje 2018 
   O:  nově zvolený výbor ÚKAS    T: 11.2.2018 při halových KP dosp. 
4/129   Dojednat termín schůzky u hejtmana Ústeckého kraje ohledně dotace 
   O: J.Calda T: dle možnosti, co nejdříve 
 
 
 
 
 
 
Příští schůze  VH ÚKAS 1.12.2017                               Zapsal: Milan Rybák 


