
Zápis z jednání 134. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 

konané dne 25.10.2018 v Bílině 

Přítomni: Flanderka, Holcr, Mairich, Rybák 
Omluveni: Calda, Holcrová Vachuta a Lesnik 

 
1.  Kontrola úkol 

4/133  Uzavřít s pořadateli KP ÚKAS smlouvy o pořádání přidělené akce v rozsahu 
uvedeném v bodě 2,  písm. c, tohoto zápisu.     O: Holcrová  T: ihned 

5/133  Vyhodnotit jednotlivé KP ÚKAS a na základě vyhodnocení předložit návrh na 
diferenciaci odměn pořadatelům pro rok 2018  O: Flanderka, Mairich T: do 11/2018 

6/133 Proplatit delegovaným funkcionářům na MKU st.žactva v Jihlavě odměnu 500,-Kč na 
základě uzavřené DPP  O: Holcrová   T: po skončení akce 

7/133 Předložit seznam vybraných rozhodčích, kterým budou vydány „modré rozhodcovské 
bundy“ a ty následně předat, dle výborem ÚKAS, schváleného seznamu. 

       O: Mairich   T: do 7/2018 

8/133 Ověřit skutečnou účelnost a  cenovou výhodnost nákupu tiskárny na tisk diplomů pro 
potřeby ÚKAS (pořizovací cena, provozní náklady, možnosti využití dosavadního 
poskytování tisku diplomů, …)   O: Rybák           T: do příští schůze výboru ÚKAS 

 

             
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová) 

a) Došlé faktury k proplacení: 
Výbor ÚKAS schválil proplacení:  (hlasování 4x pro) 

-  odměny za trenérský doprovod při mezikrajském utkání v Jablonci n/N 1.9.2018 ve 
výši 500,-Kč  
-  nákladů spojených s dopravou na mezikrajské utkání do Jablonce n/N 1.9.2018 ve 
výši 13.397,-Kč 
-  vyfakturování a částky 28.000,-Kč za zabezpečení KF PR dne 22.5.2018 na ČAS a 
následně uhradit, na základě fakturace, totožnou částku pořadateli akce – USK 
PROVOD Ústí n/L 
- uhradit oddílům ÚKAS, které zaslaly své větroměry na ověření, částku 1.600,-Kč . 
Úhrada bude provedena na základě fakturace. (dále viz bod 3.poslední odstavec) 
-  uhradit částku 7.000,-Kč AC Ústí n/L za uspořádání KF SŠAP dne 4.10.2018 
-  uhradit cestovní náklady rozhodčím měření (Rais) a řídícím soutěží (Duffek 1.320,- 
a Flanderka 2.880,-Kč, dle dodaného vyúčtování cestovného.  
 

      b)  Odměny funkcionářům ÚKAS 
            Výbor ÚKAS opakovaně projednal výši odměn funkcionářů ÚKAS a po diskuzi 
odsouhlasil odměny funkcionářů dle předloženého návrhu. (odsouhlasený návrh je doložen 
jako příloha k zápisu) 
         Ú – 1/134 
Hlasování 3x pro   1x zdržel 
       
 
 



3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS 
  

- předseda ÚKAS, na základě připomínky členů výboru ÚKAS bere na vědomí, že manažer 
ÚKAS a vedoucí trenér SCM ÚKAS, budou následně zváni na schůzi výboru ÚKAS jako 
hosté a to vždy jen na konkrétní bod jednání. 
-  předseda ÚKAS informoval členy výboru ÚKAS o plánované schůzce s funkcionáři ČAS a 
zástupcem KV ČUS ohledně problematiky jednotného pohledu na výstavbu sportovišť pro 
atletiku na území Ústeckého kraje. Termín schůzky  - plánováno na 7.12.2018, bude 
upřesněno. 
-   předseda ÚKAS informoval výbor ÚKAS o výsledku přihlášky AK Most do poptávkového 
řízení na pořadatele  MČR v přespolním běhu pro rok 2019 – zamítnuto 
-   předseda ÚKAS informoval výbor ÚKAS o nahlášeném termínu konání přespolního běhu 
Zámeckým parkem v Krásném Dvoře dne 7.4.2019 
-  předseda ÚKAS informoval výbor ÚKAS o sdělení od předsedy soutěžní komise ČAS, že 
na MČR v přespolním běhu dne 24.11.2018 mohou v kategorii juniorů(rek) startovat i 
dorostenci(ky) 
-   předseda ÚKAS vysvětlil výbor ÚKAS problematiku a časový sled ve věci nahlášení 
rozhodčích na Kontinentální pohár 2018 v Ostravě. 
-   předseda ÚKAS informoval výbor ÚKAS, že oponentury ČTM (SpS, SCM a SG) 
proběhnou pro rok 2018 v Plzni dne 30.11.2018 od 9:00 – 10:30. Tímto žádá oddíly, jichž se 
oponentury týkají, aby vzaly tento termín na vědomí a zajistily si na akci účast. 
-  předseda ÚKAS informoval výbor ÚKAS o pořádání Běžeckého poháru mládeže dne 
24.11.2018 při konání MČR v přespolním běhu juniorů a dospělých. Každý kraj může 
postavit 4 člennou štafetu z ml.žactva, st.žactva a dorostu a to vždy 2 dívky a 2 hochy. Každý 
člen štafety poběží úsek 1000m. Zajištěním nominace a doprovodu byl pověřen P.Flanderka, 
jako vedoucí výpravy. Na základě provedené nominace si k sobě zajistí dva spolupracovníky. 
Doprovodným trenérům bude uhrazena odměna ve výši 500,-Kč (3x). Zároveň buse po 
skončení akce vyfakturována na ČAS částka 11.345,-Kč jako náhrada za dopravu. Doprava 
účastníků štafety bude uhrazena na základě formy zajištěné dopravy (mikrobus, osobní auta, 
…) do max. výše 11.345,-Kč 
předseda ÚKAS informoval výbor ÚKAS že VH ÚKAS za rok 2018 bude v březnu 2019. 
Termín a místo konání bude ještě upřesněno. 
-  předseda ÚKAS reagoval na problematiku úhrady ověřování větroměrů a navrhl, aby 
úhrada ověření větroměrů byla oddílům uhrazena na základě jimi vystavené faktury. 
Důvodem tohoto kroku je skutečnost, že oddíly uhradily cenu za ověření formou dobírky. 
Oddíly tedy zašlou hospodářce ÚKAS fakturu ve znění : „Fakturujeme vám úhradu ověření 
funkčnosti větroměrů našeho oddílu.“  Oddíly AK Bílina, AK Most, VTŽ Chomutov, AK 
Litvínov, USK Provod Ústí a AO Lovosice vystaví fakturu na částku 1.600,-Kč, SK Děčín na 
částku 3.200,-Kč 
  
 
4. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda komise rozhodčích 
 
-  Školení rozhodčích 3.třídy a doškolení rozhodčích 2.třídy proběhne 10. – 11.11.2018 v 
Bílině na městském úřadu. (podrobnosti budou účastníkům zaslány).  
-  Aktualizace registru rozhodčích ÚKAS je hotová a odeslaná na ČAS. Dle informace z ČAS 
bude vytvořen nový registr rozhodčích ČAS, který bude pracovat na principu jednotné 
databáze a bude aktualizovaný vždy po  účastí rozhodčího na konkrétním závodě. 
 



- byl vyhodnocen způsob zajišťování rozhodčího a soupravy pro měření na závodech ÚKAS. 
Na základě dosavadních poznatků bylo konstatováno, že souprava musí být v péči rozhodčího 
(Rais, Trubač, Kalát), ten musí mít podepsánu odpovědnost a řídit další využívání soupravy. 
Jako kandidát na správu soupravy je navržen p. J.Rais, pokud by nebyl schopen soupravu 
spravovat, nabídl se p. T.Babouček (ten by ale musel absolvovat doškolení.)  
 
 
5. Problematika činnosti komise sportovní  - předseda komise sportovní 
 
-  KP v hale pro rok 2019 budou:  dospělí 27.1.2019 v Praze,  mládež asi 9.2.2019 v Jablonci 
n/N ve stejné režii jako v roce 2017 
 
-  KP v přespolním běhu 2019 pro všechny kategorie bude s ohledem na konání MČR 
(30.3.2019 v Ml.Boleslavi) na den 23.3.2019. Pořadatel bude určen na základě poptávkového 
řízení. (budou osloveni pořadatelé přespolních běhů v jarních termínech) 
 
-  pan Flanderka a pan Mairich předložili společnou informaci z jednání SK a KR ČAS. 
Z tohoto jednání vyplývá: - zpřísněné sledování dodržování soutěžních řádů daných soutěží 

- od 2020 bude celorepubliková soutěž dorostu (po oblastech ne po       
krajích) 
- MČR 2019 žactva na dráze bude 3 denní a budou kvalifikace. 
Totéž bude platit asi i pro dorost a juniory 
 

6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS 
 
- vyzval členy výboru ÚKAS, aby si na následující schůzi výboru ÚKAS připravili své návrhy 
na volbu Atleta ÚKAS pro rok 2018 ( 3x dospělí s pořadím a 3x žactvo bez pořadí) 
 
 
7. Různé  
- vedoucí trenér SCM pan A.Lesnik zaslal seznam navrhovaných členů SCM pro rok 2019 
s tím, že tento může být na základě oponentur upraven 
 
 
8.  Úkoly 

4/133  Uzavřít s pořadateli KP ÚKAS smlouvy o pořádání přidělené akce v rozsahu 
uvedeném v bodě 2,  písm. c, tohoto zápisu.     O: Holcrová  T: ihned 

5/133  Vyhodnotit jednotlivé KP ÚKAS a na základě vyhodnocení předložit návrh na 
diferenciaci odměn pořadatelům pro rok 2018  O: Flanderka, Mairich T: do 11/2018 

6/133 Proplatit delegovaným funkcionářům na MKU st.žactva v Jihlavě odměnu 500,-Kč na 
základě uzavřené DPP  O: Holcrová   T: po skončení akce 

7/133 Předložit seznam vybraných rozhodčích, kterým budou vydány „modré rozhodcovské 
bundy“ a ty následně předat, dle výborem ÚKAS, schváleného seznamu. 

       O: Mairich   T: do 7/2018 

8/133 Ověřit skutečnou účelnost a  cenovou výhodnost nákupu tiskárny na tisk diplomů pro 
potřeby ÚKAS (pořizovací cena, provozní náklady, možnosti využití dosavadního 
poskytování tisku diplomů, …)   O: Rybák           T: do příští schůze výboru ÚKAS 



 

1/134  Vyplatit odměny funkcionářům výboru ÚKAS  

            O: Holcrová T: ihned 

 
 
Příští schůze výboru ÚKAS bude dne 22.11.2018 v Bílině.                           
 
 

            Zapsal: Milan Rybák 
 
 


