Zápis z jednání 130. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu
konané dne 31.1.2018 v Ústí n/L
Přítomni:
Omluveni:

Calda, Flanderka, Holcr, Mairich, Rybák,
Holcrová

Schůzi řídil:

Milan Rybák dle programu schůze

10.

Kontrola úkolů

125/3 Navrhnout nový model volby Atleta Ústeckého kraje počínaje rokem 2017
O: Holcr
T: bude rozhodnuto po MČR v krosu – elektronicky
Úkol splněn – pro další období se nepočítá se změnou systému volby
1/128 Zajistit uzavření smluv s pořadateli KP v roce 2017 a uzavřít smlouvu s pořadatelem
KF SŠ poháru 2017
O: Holcrová
T: splněno
5/128

Zajistit výplatu odměn funkcionářům ÚKAS (DPP) O: Holcrová T: splněno

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: splněno
1/129 STK ÚKAS zajistí výběr a navrhnout pořadatele KP ÚKAS 2018 v přespolním běhu
O: předseda STK ÚKAS T: splněno
2/129 Zvážit konání KP elévů v hale 2018 - pořadatel ÚKAS
O: předseda STK ÚKAS T: podzimní termín 2018, jinak řešit formou oddílových akci
3/129 Zajistit důstojné předání ocenění zvoleným kandidátům ankety Atlet Ústeckého kraje 2018
O: nově zvolený výbor ÚKAS T: splněno
4/129 Dojednat termín schůzky u hejtmana Ústeckého kraje ohledně dotace
O: J.Calda T: splněno

2.

Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)
a) Došlé faktury k proplacení:
- medaile za KP hala 2018 + plakety ….. 8.880,Hlasování 5x pro
b) V souladu s bodem 3, písm. m, odst.2., zápisu z jednání 128.schůze výboru ÚKAS:
- proplacení jednorázové věcné odměny 3.000,-Kč Pavlu Břicháčovi . Peleška Václav
se odměny vzdal. Hlasování 5x pro
- proplacení věcného daru ve výši 5.000,-Kč, pánům Lesnikovi, Holcrovi, Trubačovi,
a Rybákovi 5.000,- Hlasování 5x pro
- proplacení dotace pro pořadatele běžeckých pohárů Běkodo 3.000,- Filingr 3.000,Děčín 3.000,- Hlasování 5x pro
.

c) Schválit nákup:
- občerstvení na VH ÚKAS ve výše 3054,-Kč

Hlasování 5x pro

- občerstvení na výroční jednání komise STK ÚKAS ve výši 1.515,-Kč
Hlasování 5x pro
d) Schválit výtisk ročenky ÚKAS
3.

15 ks

cca cena do 2.300,- Hlasování 5x pro

Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS
a) Předseda informoval o průběhu jednání s hejtmanem ÚK, kterého se zúčastnil spolu
s J.Caldou. Výsledkem jednání bylo přislíbení dotace z fondu ÚK na pořádání, organizaci
a zajištění krajských soutěží ÚKAS v roce 2018 ve výši 300.000,-Kč
b) Termíny tradičních přespolních běhů:

Děčín - Lotharův běh 24.2.2018
Louny Jarní běh 4.3.2018
Bílina - Kyselka 17.3.2018
Most - Ressl
7.4.2018
Žatec
2.4.2018 ???
Litvínov ……….. ???
Krásný Dvůr – Běh zámeckým parkem 8.4.2018

c) Termíny schůzí výboru ÚKAS
Předseda předložil návrh termínů na období celého roku. Po diskuzi bylo domluveno, že další
nejbližší termín schůze výboru ÚKAS bude 29.3.2018. Nastanou-li neočekávané problémy,
budou řešeny elektronickou komunikací, nebo se svolá jednání na domluvený termín.
d) Valná hromada ÚKAS 2017 1.12.2017 Most 18.ZŠ
Předseda krátce zhodnotil jednání a výsledky VH ÚKAS 2017 a předložil ověřené
dokumenty:
- Zápis z VH ÚKAS 2017
- Usnesení z VH ÚKAS 2017
Uvedené dokumenty byly odeslány na ČAS, pro potřebu zanesení do spolkového rejstříku.
e) Problém pořádání závodů v Ústí n/L
Předseda informoval o problému na stadionu v Ústí n/L, kde zástupci fotbalu (správci
stadionu) zpochybňují možnost využít plochu stadionu k hodu kriketovým míčkem. Z důvodů
poškození travnatého porostu. Tímto je ohrožena možnost pořádat v Ústí závody

4. Problematika ÚKAS – místopředseda ÚKAS
a) J.Mairich vznesl dotaz, na postup při naplňování záměru ČAS ohledně zřízení pozice
„krajský manažer“: - záměrem ČAS není vyhlašovat celoplošné výběrové řízení
- KASy mají navrhnout vhodného kandidáta na tuto pozici
- zatím se o funkci přihlásili M.Vachuta, P.Flanderka a V.Holý
- předseda ÚKAS pozve na příští jednání výboru ÚKAS V. Holého
- výbor ÚKAS by měl v průběhu března 2018 vybrat vhodného kandidáta
- pracovní náplň a představa ČAS o činnosti „manažera“ byla
představena na jednání ve Špindlerově Mlýně a je dostupná na webu
ČAS

b) V březnu proběhne v Nymburku školení rozhodčích pro používání sad pro měření a vážení.
ÚKAS by měl na toto školení vybrat vhodného kandidáta.
c) Výbor ÚKAS, na základě výsledků volby funkcionářů na VH ÚKAS rozhodl o změně na
funkci „předseda komise rozhodčích“. Touto funkcí pověřil J.Mairicha na místo dosud
působícího R.Trubače, kterému výbor ÚKAS tímto děkuje za dlouholetou práci v této funkci.
Uvedená změna bude avizována ČAS s požadavkem na akceptování provedené změny a
zařazení J.Mairicha do adresáře ČAS

5.

Činnost SCM a dalších složek systému TM
- dosud není schválena Brožura talentované mládeže 2018

6.

Problematika činnosti komise rozhodčích
a) Byla podána informace o sadě na měření a vážení, kterou obdrží všechny KAS
b) Byla projednávána problematika funkčnosti a cejchování větroměrů. Výsledkem
projednávání byl vznesen telefonický dotaz na předsedu soutěžní komise ČAS se
závěrem, že celá problematika bude ještě upřesněna.

7.

Problematika spojená s činností SK (předseda SK ÚKAS)
a) P. Flanderka informoval výbor ÚKAS o současném stavu složení soutěžní komise
b) P. Flanderka informoval výbor ÚKAS o stavu příprav a zajištění KP ÚKAS v hale 2018

8.

Problematika spojená s činností statistika (předložil M.Holcr)
Nebyl předložen žádný bod k jednání

9.

Různé
Nebyl předložen žádný bod k jednání

Příští schůze 29.3.2018 v Ústí nad Labem

Zapsal: Milan Rybák

