
Zápis z jednání 140. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané formou PER  ROLLAM v období od 5. – 6./2019 

 
Přítomni: Flanderka, Holcr, Rybák, Mairich, Calda, Holcrová 

Omluveni:   

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 

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: trvá 

  
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)   Ú – 1/140 
 a) bylo domluveno s manažerem pro ÚK p.Vachutou, že poptá a navrhne dodavatele sportovních dresů pro 
účastníky LODM 2018. Úhrada dresů bude kryta z dotace ÚK, kterou ÚKAS obdržel ve výši 30.000,-Kč. Jedná 
se o 16ks dresů pro dívky a 16ks dresů pro chlapce. Úhrada objednaného zboží musí být uskutečněna do 
30.6.2019 
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:     0 
 

b)  Protože je stanoven počet doprovodných pracovníků na LODM 2019 v počtu 4 osoby, bylo schváleno doplnit 
doprovodné pracovníky o MUDr. Simonu Gunarovou, jejíž pobyt (strava a ubytování) a jednotné sportovní 
oblečení bude uhrazeno následujícím způsobem: pobyt a ubytování uhradí ÚKAS z vlastních finančních 
prostředků, jednotné oblečení bude uhrazeno z dotace ÚK. 
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:    0 
 

c)  Výbor ÚKAS rozhodl, že odjezd z LODM 2019 bude uskutečněn ihned po slavnostním zakončovacím 
ceremoniálu a to i za předpokladu, že bude nutné zajistit úhradu dopravy z vlastních finančních zdrojů 
Hlasování bod       -      pro:    5proti:    0        zdržel se:    0 
 

d)  Po průzkumu, provedeném manažerem pro ÚK a doplněném předsedou KR a předsedou ÚKAS, byl 
objednán následující počet výtisků Pravidel atletiky: ÚKAS 5x, AK Most 5x, AC Ústí 15x, ELNA Počerady 5x, 
ASK Děčín 5x, AK Litvínov 3x, ASK Lovosice 2x, AK Bílina 10x ……… 50ks Pravidel atletiky. Pravidla 
budou uhrazena jako ucelená zakázka z finančních prostředků ÚKAS a následně přeúčtována jednotlivým 
objednavatelům. Cena jednoho výtisku činí 50,-Kč. Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením částky 2.500,-Kč za 
hromadnou dodávku Pravidel atletiky = 50 ks á 50,-Kč za ks 
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:     0 
 

e) Výbor ÚKAS souhlasí s úhradou částky 3.268,-Kč za dodávku 5ks červených bund pro STARTÉRY. 
Vzhledem k tomu, že byly dodány pouze 4ks, výbor pověřuje J.Mairicha, předsedu komise rozhodčích urgovat 
dodání chybějícího 1ks bundy. 
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:     0 
 

f)  Výbor ÚKAS souhlasí s úhradou medailí na KP ÚKAS jednotlivců ve výši 11.700,-Kč 
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:     0 
 
   
3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS    
a) Výbor ÚKAS schválil nominaci na LODM 2019 (bylo zveřejněno na internetových stránkách a nominovaní i 
jejich trenéři byli informováni (nominace viz příloha č.1) 
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:     0 
 

b)  Výbor ÚKAS schválil doprovodné pracovníky pro LODM takto: vedoucí výpravy Rybák, trenéři: Brůžek, 
Durila, Gunarová, Nechvátal 



Hlasování bod       -      pro:    5proti:    0        zdržel se:     0 
 

c)  Na základě oprávněného požadavku bylo odsouhlaseno, že Milan Holcr vypracuje smlouvy s jednotlivými 
pověřenými pořadateli KP ÚKAS a následně zajistí jejich podpisy ve spolupráci s manažerem pro ÚK    
Výbor vzal na vědomí     
d) s ohledem na doposud nepotvrzené poskytnutí dotace pro ÚKAS z Fondu hejtmana ÚK a s ohledem na 
výpočet finanční úplaty  pro ÚKAS na rok 2019 od ČAS navrhnul předseda ÚKAS zachovat rozpočtový záměr 
v rozsahu roku 2018 s navýšením o nárůst nákladů na odměny pořadatelům krajských přeborů (2 skupiny KPD 
ml. žactva) a nárůst nákladů na zajištění měřící techniky a řídící činnosti při těchto závodech. (odměna a 
cestovné pro osobu zajišťující měření a řízení soutěží). V nákladech je nutné zohlednit i nákup bund pro 
rozhodčí a nárůst odměn pro členy výboru, včetně úhrady práce spojené s činností odborných komisí (brožury, 
ročenka, statistika, …).   
Výbor vzal na vědomí   
   
4. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda komise rozhodčích 
- byla průběžně projednávána problematika spojená s tvorbou databáze rozhodčích 
Výbor vzal na vědomí   
 
5. Problematika činnosti komise sportovní  - předseda komise sportovní 
- byla průběžně řešena problematika probíhajících soutěží pořádaných ÚKAS.  
- byla průběžně konzultována problematika administrativních opatření spojených s účastí družstev ml. a st. 
žactva na LODM 2019 (oblečení, doprava, ubytování, …) 
- byla řešena organizace soutěže elévů a přípravek, spolu s druhým ročníkem Vrhačského poháru  
Výbor vzal na vědomí   
 
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: trvá 
1/140  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 140 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
 
 

 
 
 
 
Příští schůze výboru ÚKAS nebyl stanoven 
Zapsal: Milan Rybák 
 
 
 


