
Program jednání 139. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané dne 11.04.2019 v Bílině  od 16:30 hod. 

 
Přítomni: Flanderka, Holcr, Rybák, Mairich, 

Omluveni: Holcrová, Calda 

Hosté:  

 
1.  Kontrola úkolů 

7/133 Předložit seznam vybraných rozhodčích, kterým budou vydány „modré rozhodcovské bundy“ a ty 
následně předat, dle výborem ÚKAS, schváleného seznamu.   O: Mairich  T: po dodání bund 

Seznam s velikostmi byl napřed vytvořen J .Mairichem a následně v některých případech upraven. Ke kontrole 
velikostí byl požádán i M.Vachuta a takto upravený seznam byl odeslán na ČAS 

6/135  Zajistit úkoly spojené s účastí atletického družstva ústeckého kraje na LODM 2019 

     O: M. Rybák   T: do ukončení LODM 2019 

8/135  Zajistit předání bund pro rozhodčí oproti předávacímu protokolu    O: Mairich      T: po dodání bund 

9/135  Nákup 10 ks brožur Pravidla atletiky O: Mairich  T: do dodání 
Vzhledem k dodání 10ks pravidel atletiky na VH ČAS a jejich předání účastníkům VH ČAS za ÚKAS, obdrželi  
Pravidla Rybák, Duffek, Brůžek a následně ještě Mairich a Flanderka. Proto bude ÚKAS již doobjednávat pouze 5ks  
 

2/136  Zahájit jednání ohledně ověření možností výstavby atletické haly v ústeckém kraji 
      O: Rybák a Vachuta  T: do 30.4.2019 
 
1/137  Zaslat rozhodnutí výboru ÚKAS zástupci AK při ZŠ Prokopa Holého na vědomí O: Rybák a změnit 
kontaktní osobu v adresáři ÚKAS z Hřích na Vávrová  O: Holcr   T:  ihned                 Splněno 
 
3/137   Zajistit úkony spojené s konáním VH ÚKAS za 2018   O: Rybák          T: dle požadavků   Splněno 
1/138   Uhradit pohledávky dané bode jednání výboru ÚKAS: Ekonomicko –hospodářské záležitosti  
     O: Rybák a Holcrová    T: úkol stálý 

  
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)   1/138 

 
 a) proplatit náklady spojené s nákupem občerstvení na VH ÚKAS 2019 
 b) uhradit fakturu za pronájem jednací místnosti na VH ÚKAS 2019 ve výši 880,-Kč 
 c) uhradit cestovné na VH ÚKAS ve výši předložených cestovních výdajů (dle směrnice ÚKAS) 
 d) vyplatit odměny funkcionářů ÚKAS: 
Pavla Holcrová hospodář ÚKAS      6.000,- 
Milan  Rybák  předseda ÚKAS    6.000,-  
Jaroslav Calda  místopředseda ÚKAS   3.750,- 
Petr Flanderka  člen výboru ÚKAS   3.000,- 
Milan Holcr  člen výboru ÚKAS   3.000,- 
Josef Mairich  člen výboru ÚKAS   2.000,- 
Petr Flanderka   předseda SK ÚKAS   4.000,- za soutěžní halovou brožuru 2019 
Milan Holcr  statistik ÚKAS  10.000,- za zpracování ročenky ÚKAS 2018  
Milanu Holcrovi   práce KR    1.500,- zápis do registru rozhodčích ČAS  
Josef Mairich   práce KR    1.500,-zpracování aktuálního seznamu rozhodčích ÚKAS  
Hlasování bod 2. odst. a, b, c, d,      -      pro: 4            proti:    0        zdržel se:     0     
 
 
3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS    
a)  Rozbor situace ve výboru ÚKAS – Rybák dokončí funkční období, Mairich bude pokračovat jak ve výboru 
ÚKAS tak i jako předseda komise rozhodčích, Holcrová bude ještě projednáno   
 Výbor vzal na vědomí     
               
b)  Informace o průběhu VH ÚKAS 2019 



- usnášení se schopnost =  byl vzat na vědomí stav, kdy usnášení se schopnost na VH byla ohrožena neúčastí 
především malých oddílů.  
- předložené materiály = byly předloženy všechny požadované materiály a bylo na ně v diskuzi odpovězeno 
- usnesení = nutnost vypracovat rozpočtový plán na 2019 
Výbor vzal na vědomí   
   
c) Informace o průběhu jednání Výboru ČAS 6.4.2019 
- projednání nového systému konání MČR, problematika diskuze (nejedná se o strukturální změnu, ale o změnu 
formy) 
- předložená tabulka s vyjádřením se AO (v ÚKAS u 4 oddílů nejsou údaje relevantní), sekretariátu ČAS to 
evidentně nevadí 
- projednávání stanov (Moravskoslezský KAS navrhl neodsouhlasit v programu jednání) – večerní diskuze 
s Mgr.Varhaníkem, předsedou ČAS 
Výbor vzal na vědomí   
 
d)  Informace o průběhu jednání VH ČAS 7.4.2019 
-schválena zpráva o činnosti 
- hlasování struktura – forma, hlasování dopadlo těsně ve prospěch nového modelu MČR (třídenního) 
- hlasování Stanovy (problém osobní evidence, sankce za nedodržení), stanovy byly těsnou většinou schváleny 
Výbor vzal na vědomí   
 
e) Informace o finanční podpoře trenérů mládeže a AO/AK 
- přijetí AO/AK do systému SCM na období 6. – 12./2019 
- přihlášku vyplnit elektronicky a  doručit poštou do 30.4.2019 na ČAS  (viz příloha č. 1)   
 
f) Informace o činnosti manažera pro Ústecký kraj 
- byla zpracována a těsně před konáním výboru ÚKAS zaslána koncepce atletiky v ÚK  (viz příloha č.2) 
1- Výbor ÚKAS se domnívá, že by takovýto materiál neměl být zpracováván bez vědomí výboru a oddílů 
ÚKAS. Jen při letmé kontrole bylo nalezeno několik nepřesností, které mohly být společnými silami odstraněny 
2- Výbor ÚKAS bere materiál na vědomí s tím, že není schopen posoudit kvalitu materiálu, protože nezná zadání 
a konečný cíl materiálu 
3 – Výbor ÚKAS konstatuje, že materiál obsahuje řadu statistických údajů, které jsou všeobecně známé, ale 
vnímá hodnotu materiálu v jeho snaze poskytnout tyto údaje v jednom uceleném dokumentu 
4 – Výbor ÚKAS vnímá nabízený potenciál rozvoje jednotlivých regionů jako množinu myšlenek o různé míře 
proveditelnosti 
Výbor vzal na vědomí   
- výbor ÚKAS po zhodnocení roční činnosti manažera pro ÚK navrhuje ČAS prodloužit pracovní smlouvu 
M.Vachutovi na další jednoleté období 
Hlasování bod       -      pro:    3 ( +1x telefonicky)           proti:    0        zdržel se:     1      
 
g) LODM Liberec 2019 
- předseda ÚKAS podal informaci o oblečení pro nominované sportovce (1x bunda v modrém provedení, 1x 
tričko bílé, 1x tričko modré, 1x černé kalhoty krátké a 1x vak na záda). Uzávěrka objednávky potřebných 
velikostí je 30.4.2019. Objednávku vypracuje Rybák na základě odhadu. 
- výbor ÚKAS vyzývá trenéry z AO/AK v ústeckém kraji, aby v případě zájmu vykonávat dozor při LODM 
2019, dali tento zájem výboru ÚKAS na vědomí. Konečný výběr doprovodných trenérů bude schválen výborem 
ÚKAS z řad zájemců, na základě nominace závodníků. Návrh předloží vedoucí výpravy. 
Výbor vzal na vědomí   
 
4. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda komise rozhodčích 
- předseda KR poděkoval Milanu Holcrovi za doplnění registru rozhodčích 
- předseda KR podal informaci o proběhlých školeních rozhodčích v Děčíně (18x noví rozhodčí 3.třídy a 12x 
doškolení 3.třídy) a Ústí n/L (15x noví rozhodčí 3.třídy a 1x doškolení 2.třídy).  Otázka účetního vypořádání 
bude ještě prokonzultována s hospodářkou ÚKAS. 
-  na základě diskuze bylo domluveno, že v následujícím období bude práci s registrem již zajišťovat pouze 
předseda KR 
Výbor vzal na vědomí   
 
 
 



5. Problematika činnosti komise sportovní  - předseda komise sportovní 
- předseda SK seznámil výbor ÚKAS s konečnou verzí brožury Atletické soutěže 2019 s tím, že ještě bude 
doplněn počet postupujících z jednotlivých skupin u KPD mladšího žactva (z každé skupiny první tři družstva) 
- výbor odsouhlasil zhotovení a vytištění 80ks brožury Atletické soutěže 2019 a její distribuci oddílům při 
zahajovacích závodech v Bílině 
Hlasování bod       -      pro:    4         proti:    0        zdržel se:     0      
 
6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS 
- statistik informoval výbor ÚKAS o potřebě dotisku cca 10ks Ročenky ÚKAS 2018 
Hlasování bod       -      pro:    4         proti:    0        zdržel se:     0      
 
7. Různé                     
Nebyl předložen žádný bod k projednání 
 
8.  Úkoly 

7/133 Předložit seznam vybraných rozhodčích, kterým budou vydány „modré rozhodcovské bundy“ a ty 
následně předat, dle výborem ÚKAS, schváleného seznamu.   O: Mairich  T: po dodání bund 

6/135  Zajistit úkoly spojené s účastí atletického družstva ústeckého kraje na LODM 2019 

     O: M. Rybák   T: do ukončení LODM 2019 

8/135  Zajistit předání bund pro rozhodčí oproti předávacímu protokolu    O: Mairich      T: po dodání bund 

9/135  Nákup 10 ks brožur Pravidla atletiky O: Mairich  T: do dodání 
 

2/136  Zahájit jednání ohledně ověření možností výstavby atletické haly v ústeckém kraji 
      O: Rybák a Vachuta  T: do 30.4.2019 
 

1/138   Uhradit pohledávky dané bode jednání výboru ÚKAS: Ekonomicko –hospodářské záležitosti  
     O: Rybák a Holcrová    T: úkol stálý 
 
 
 
 
Příští schůze výboru ÚKAS bude dne 23.5.2019   od  16:30 hod. v Bílině na stadionu 
Zapsal: Milan Rybák 
 
 
 


