
 Zápis z jednání 146. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 

 konané formou per rollam v období březen – duben 2020  
Přítomni: Calda, Flanderka, Holcr, Mairich, Rybák, Holcrová   

Omluveni:  

Hosté:  Lesnik,Vachuta  

Jednání řídil předseda ÚKAS ing. Milan Rybák 

S ohledem na problematiku spojenou s opatřeními proti epidemii koronaviru, byly jednotlivé body 

projednávány formou diskuze na internetu, včetně finálního hlasování. 

 
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 

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

2/136  Zahájit jednání ohledně ověření možností výstavby atletické haly v ústeckém kraji 

      O: Rybák a Vachuta  T: trvá 
 

4/144    Zajistit pořízení a následné předání upomínkových plaket pro anketu Atlet ÚKAS 2019 (dle kategorií).  

      O: Rybák   T:– úkol pokračuje 

2/145    Zajistit řádné svolání VH ÚKAS.   O: Rybák a Vachuta  T: dle manuálu pro konání VH 
 

4/145   Vyhotovit rozpis určující, kdo na závodech zajistí měření a vážení 

O: Mairich  T: do zahájení dráhové sezony 2020 

 

 

2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)    Ú - 1/146 

a)  předseda VV ÚKAS navrhl schválit čtvrtletní odměnu funkcionářům ÚKAS za období 1.-3./2020, dle modelu roku 2019.  

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

b)  Hospodářka ÚKAS informovala Výbor ÚKAS o konečném účtu KP v hale pro rok 2020 (viz příloha č.1)  

 

c)  Předseda ÚKAS informoval, že z návrhu na pořízení investic na stadiony v Ústeckém kraji , byl ČAS pro rok 2020 zařazen 

návrh ASK Lovosice – klec pro hod kladivem.  Celkově se to tak týká již čtvrtého stadionu v ÚK, protože v roce 2019 se 

realizovaly investice v AK Bílina (klec pro disk), ASK Děčín (klec pro kladivo) a USK Provod Ústí n/L + AC Ústí n/L 

(doskočiště pro tyčku).   Výbor bere na vědomí 

 

d)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o programu na dovybavení stadionů (Projekt investic pro KAS s výhledem na 

pořádání akcí pro ÚKAS). Na základě diskuze bylo navrženo pořídit čtyři větroměry (Bílina, Ústí, Děčín, Chomutov + 

náhradník Litvínov) a pojízdný kryt na výšku (AK Most). Návrh byl odeslán na ČAS 

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

 

e)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o požadavku ČAS na tvorbu loga ÚKAS. K zajištění loga pro ÚKAS byl vyzván 

manažer ČAS pro ÚK, který i vypracoval pár návrhů a následně se do tvorby loga zapojili Flanderka a Rybák. Ze vzniklých 

návrhů byla provedena ve Výboru ÚKAS volba a protože z volby nevzešel jednoznačný „vítěz“, rozhodl Výbor ÚKAS , převést 

problematiku volby na manažera ČAS pro ÚK. Ten přislíbil zorganizovat anketu mezi členy ÚKAS. 

Výbor bere na vědomí 

 

f)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o stavu žádostí o dotaci. Dotace z fondu hejtmana ve výši 200.000,-Kč byla 

zpracována pracovní skupinou a s kladným dobro-vzdáním byla podstoupena ke schválení Radě UK. Rada na svém zasedání 

projednání žádosti pozastavila s tím, že jejich projednání posouvá na zatím neurčený termín. Jakmile bude něco nového, 

dostanu informaci.  

Dotace z fondu "Sport 2020", kde jsme žádali o 50.000,-Kč nám bylo pracovní skupinou schváleno 40.000,-Kč, ale zatím to 

neprošlo zastupitelstvem ÚK. 

 

3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS 

a) Předseda ÚKAS postupně informoval VV ÚKAS o možnostech a podmínkách pro zajištění tréninků v souladu s opatřením 

Vlády ČR. V této oblasti činnosti se aktivně zapojil i manažer ČAS pro Ústecký kraj.  

Výbor bere na vědomí   

b)  Předseda ÚKAS postupně informoval VV ÚKAS o zrušení plánovaných akcí: 

1)  VH ÚKAS – nový termín konání bude oznámen v souladu se Stanovami ČAS, místo konání a úkoly spojené s jejím konáním 

zůstaly zachovány 

2)  Jednotlivé závody a sportovní akce – KP ÚKAS v přespolním běhu (závod byl přeložen na podzim 2020), Mezikrajové 

utkání staršího žactva ve Svitavách (zatím zrušeno bez udání náhradního termínu) 

3)  Oddílové akce – Běh Krušnohořím, Jarní běh na Resslu, Velká Žatecká, ….. 



4)  Školní soutěže – OF a KF Štafetového poháru, ………………..  

Výbor bere na vědomí    

c) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o průběhu konání Výboru ČAS dne 18.4.2020 formou videokonference. Výbor 

ČAS schválil: 

- Zápis č.2/2019 

- Výroční zprávu ČAS za rok 2019 

- Účetní závěrku a výsledky hospodaření ČAS za rok 2019  

- Odložení projednání návrhu struktury mistrovských soutěží družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2021.  

- termín podzimní schůze Výboru ČAS 2020 na 20. 11. 2020 v Praze s tím, že stěžejními body schůze budou projednání 

návrhu rozpočtu ČAS na rok 2021 a stanovení výše členského příspěvku ČAS pro rok 2021 a jeho splatnosti. Projednání 

návrhu struktury mistrovských soutěží družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2021 a návrhu struktury mistrovských 

soutěží jednotlivců řízených ČAS od roku 2021.       Výbor bere na vědomí 

d)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o diskuzi napříč jednotlivými kraji, ohledně návrhu struktury mistrovských 

soutěží ČAS pro rok 2021. Z jednotlivých krajů zazněl požadavek na potřebu předjednat tuto problematiku, před finálním  

jednáním Výboru ČAS (viz rozhodnutí Výboru ČAS bod 3.)  písmeno c, poslední odstavec) 
Výbor bere na vědomí  

 

e)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o stavu a záměrech NSA (Národní sportovní agentura). Tuto informaci doplnil 

manažer ČAS pro ÚK.  Výbor bere na vědomí 

 

f)   Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o stavu přihlášek členů ÚKAS k činnosti v ČAS.  Problém byl u AFK Chomutov, 

byl ve spolupráci s manažerem ČAS pro ÚK vyřešena.        Výbor bere na vědomí 

 

g)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o zadání tisku diplomů pro sezonu 2020    Výbor bere na vědomí 

 
4. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda komise rozhodčích J.Mairich 

a)  předseda komise rozhodčích informoval o požadavku na zajištění medailí. Na základě propočtu počtu potřebných kusů sad 

medailí byl odsouhlasen nákup. Úhrada bude provedena na základě vystavené faktury. Požadavek na objednávku dodá předseda 

KR hospodářce ÚKAS. 

 
5. Problematika činnosti komise sportovní  - předseda komise sportovní  P.Flanderka 

a) Předseda SK informoval o stavu tvorby termínové listiny pro rok 2020. Základem by měly být termíny MČR, ale s ohledem 

na situaci bude asi nutné, rozhodnout o konání KP všech kategorií dle potřeby ÚKAS.  Výbor bere na vědomí 

 

b) Předseda SK průběžně informoval, ve spolupráci s manažerem ČAS pro ÚK, o stavu a možnostech trénování u jednotlivých 

členů ÚKAS. Dle monitoringu nebyla situace všude stejná. Některé oddíly mohly trénovat, někde byly stadiony zcela uzavřeny. 

Po diskuzi bylo rozhodnuto, nevstupovat z pozice ÚKas do těchto dílčích jednání. 

 
6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS  M. Holcr 

-  v tomto období nebyl předložen žádný materiál k projednání   

 

7. Problematika manažera ČAS pro ÚK – Mgr. Miroslav Vachuta 

- manažer ČAS pro ÚK informoval výbor o své činnosti v uplynulém období – viz zápisy z jednání manažerů, které byly  VV 

ÚKAS zaslány.                                                Výbor bere na vědomí   

- manažer ČAS pro ÚK předložil návrh na uspořádání dalšího ročníku Vrhačského poháru. 

Výbor bere 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 

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

2/136  Zahájit jednání ohledně ověření možností výstavby atletické haly v ústeckém kraji 

      O: Rybák a Vachuta  T: trvá 
 

4/144    Zajistit pořízení a následné předání upomínkových plaket pro anketu Atlet ÚKAS 2019 (dle kategorií).  

      O: Rybák   T:– úkol pokračuje 

2/145    Zajistit řádné svolání VH ÚKAS. Termín bude upřesněn. O: Rybák a Vachuta  T: dle manuálu pro konání VH 
 

4/145   Vyhotovit rozpis určující, kdo na závodech zajistí měření a vážení 

O: Mairich  T: do zahájení dráhové sezony 2020 

1/146  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti  Zápisu ze 146. jednání Výboru ÚKAS 

 
 

Příští schůze výboru ÚKAS bude do odvolání řešena i nadále internetovou diskuzí. 

Zapsal: Milan Rybák 

 



Příloha č. 1 

 

Krajské přebory hala 2020     
1.)   Jablonec nad Nisou     
PŘÍJEM       
Startovné hotovost  8400,- Kč    
Startovné faktura  7200,- Kč    
CELKEM   15600,- Kč   

       
VÝDAJE       
Rozhodčí   2700,- Kč    
Cestovné Dufek  1520,- Kč    
Pronájem hala  34000,- Kč   
CELKEM     38220,- Kč    
CELKEM Jablonec                          - 22620,- Kč   

       
2.)   Praha       
PŘÍJEM       
Startovné hotovost  30650,- Kč   
Startovné faktura  5500,- Kč    
CELKEM   36150,- Kč   

       
VÝDAJE       
Rozhodčí   17900,- Kč   
Cestovné Flanderka  2320,- Kč    
Cestovné Rybák  720,- Kč    
Cestrovné Mairich  720,- Kč    
Časomíra   8000-Kč    
Pronájem hala  21250,-    
CELKEM   50910,- Kč   
CELKEM Praha                                - 14760,- Kč   

       
Výdej - medaile  6240,- Kč    

       

Celkem náklady na KP v hale pro rok 2020         - 43620,- Kč  
 


