
Zápis z jednání 141. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané formou PER  ROLLAM v období od 7. do 10./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 
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 

  
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)  Ú – 1/141 
 a) byla podána informace o zajištění a finančním vypořádání dresů, pořízených z FH Ústeckého kraje na 
základě smlouvy mezi ÚK a ÚKAS. Protože nákup dresů a úhrada oblečení pro p. Gunarovou nepřesáhla částku 
poskytnutých 30.000,-Kč, bylo domluveno dokoupení 32 párů kompresních podkolenek tak, že výsledná cena se 
bude rovnat nedočerpané částce z dotace 6.172,-Kč (cenový rozdíl bude kryt dodavatelem KL Sport Most). 
Výbor ÚKAS odsouhlasil uhrazení takto vzniklých pohledávek (dresy, souprava pro MUDr. Gunarovou a 
kompresní podkolenky, vše do výše dotace tj. 30.000,-Kč viz body b) a c)). 
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:     0 
 

b)  Výbor ÚKAS odsouhlasil úhradu dresů pro potřebu nominovaných závodníků na LODM 2019 ve výši 
21.478,- Kč 
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:     0 
 

c)  Výbor ÚKAS odsouhlasil úhradu nákladů, ve výši  1.780,-Kč, spojených s ubytováním a stravováním MUDr. 
Gunarové po dobu LODM 2019 a s dokoupením soupravy pro LODM 2019 ve výši 2.350,-Kč. Tyto náklady 
vznikly tím, že MUDr. Gunarová byla odsouhlasena jako členka výpravy nad pořadatelem stanovený rámec. 
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:    0 
 

d)  Výbor ÚKAS souhlasí u úhradou nákladů spojených s dopravou výpravy z LODM 2019 ve výši 7.800,-Kč 
Hlasování bod       -      pro:    5proti:    0        zdržel se:    0 
 

e)  Na základě vzneseného požadavku byl odsouhlasen nákup toneru do tiskárny ve výši 750,-Kč 
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:     0 
 

f)  Výbor ÚKAS odsouhlasil vyplacení odměn funkcionářům ÚKAS za období 7.-9./2019 ve výši stanovené 
zápisem z jednání Výboru ÚKAS č. 138 ze dne 21.2.2019 bod 2., písm. d)  
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:     0 
 

g)  Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovného p. J.Raisovi ve výši 4.752,-Kč (měření a vážení na akcích 
ÚKAS)             pro:    5           proti:    0        zdržel se:     0 
 

h)  Výbor ÚKAS odsouhlasil proplacení fa za nákup medailí  na KP družstev ve výši 10.278,-Kč 
Hlasování bod       -      pro:    5          proti:    0        zdržel se:     0 
 

i)  Výbor ÚKAS odsouhlasil proplacení fa za dodávku bund pro rozhodčí ve výši 4.902,-Kč (1. Dodávka)   
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:     0 
 

j)  Výbor ÚKAS odsouhlasil proplacení fa za pořádání KF PR 2019 ve výši 8.000,-Kč (AC Ústí n/L) 
 

k)  Výbor ÚKAS odsouhlasil proplacení fa za dodávku bund pro rozhodčí ve výši 19.608,-Kč (2.dodávka) 
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:     0 
 



l)  Výbor ÚKAS odsouhlasil proplacení fa za poháry (KP družstev) ve výši 900,-Kč 
Hlasování bod       -      pro:    5           proti:    0        zdržel se:     0 
 
 
3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS    
a) Výbor ÚKAS zhodnotil účast zástupců Ústeckého kraje na LODM 2019 v Liberci za úspěšnou (4 medaile a 
řada finálových umístění). Celková organizace akce byla na vysoké úrovni, ubytování i strava dobrá. Jako 
neuspokojivé bylo zhodnocení přístupu odpovědných pracovníků ÚK, kteří nebyli ochotni respektovat 
požadavek atletické reprezentace na odjezd po slavnostním ceremoniálu a určitým znevýhodněním bylo i 
ubytování výpravy odloučeně od ostatních výprav (Turnov) a tím ochuzení ústeckých atletů o doprovodný 
kulturně společenský program. 
Výbor vzal na vědomí     
b)  Výbor ÚKAS schválil nominaci na Mezikrajové utkání mladšího žactva na Kladně v termínu 29.9.2019 a 
určil vedoucího výpravy M. Rybáka a trenérský doprovod Besser, Nechvátal, Parnica 
Hlasování bod       -      pro:    5proti:    0        zdržel se:     0 
 

c)  Výbor ÚKAS schválil nominaci na Sportovní utkání zemí Euroregionu v termínu 31.8.2019 v Zittau a určil 
vedoucího výpravy M. Rybáka a trenérský doprovod T. Parnica, J. Nechvátal  a S. Gunarová 
Hlasování bod       -      pro:    5proti:    0        zdržel se:     0 
 

d)  Výbor ÚKAS rozhodl, že nominačním závodem pro Běžecký pohár mládeže, konaný dne 23.11.2019 
v Dříteči v rámci konání MČR v přespolním běhu pro rok 2019, bude závod Běh Duchcovským viaduktem, který 
pořádá Slovan Duchcov dne 13.10.2019. Následně, po vyslyšení připomínek o nevhodnosti termínu (konání 
dvou populárních závodů ve stejný den), námitky na délku trati závodu a nakonec i s ohledem na odmítnutí 
případné nominace závodníky, kteří si právě nominaci měli vybojovat, bylo rozhodnutí přehodnoceno a Výbor 
ÚKAS schválil nominaci na základě umístění závodníků ve statistických tabulkách na trati 800m (1500m). 
Hlasování bod       -      pro:    5proti:    0        zdržel se:     0 
     

d) Výbor ÚKAS byl postupně informován o výsledcích a umístění závodníků a družstev Ústeckého kraje na  
přeborech MČR 
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 na 
Mezikrajovém utkání ml.žactva na Kaladně a st.žactva v Zittau  
- byla průběžně řešena problematika termínové listiny a volba kategorií na KP ÚKAS v hale 2020 (dorost ???) 
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 
1/141  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 141 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
 
 
 



 
 
 
 
Příští schůze výboru ÚKAS nebyl stanoven 
Zapsal: Milan Rybák 
 
 
 


