Zápis z jednání 147. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu
konané formou per rollam v období květen – červen 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
2/145

Zajistit pořízení a následné předání upomínkových plaket pro anketu Atlet ÚKAS 2019 (dle kategorií).
O: Rybák splněno
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: úkol pokračuje
1/146 Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 146. jednání Výboru ÚKAS
O: Holcrová T: ihned
2.
Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová) Ú - 1/147
a) předseda VV ÚKAS navrhl schválit čtvrtletní odměnu funkcionářům ÚKAS za období 4.- 6./2020, dle modelu roku 2019.
Hospodářka ÚKAS zajistí proplacení odměn.
Hlasování
- pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
b) VV ÚKAS postupně řešil problematiku programu na dovybavení stadionů (Projekt investic pro KAS s výhledem na pořádání
akcí pro ÚKAS). Původní návrh byl ČAS schválen a byla na ÚKAS odeslána smlouva, ale v průběhu vyřizování došlo
k následujícím změnám:
- VTŽ| Chomutov podstoupil větroměr pro potřebu AK Litvínov
-AK Bílina zažádala o záměnu větroměr za stojany na výšku.
Výše uvedené vybavení bude na cílové oddíly převedeno bezúplatně, smlouvou o zápůjčce s následným převodem do trvalého
vlastnictví. Text smluv a jejich podepsání zajistí manažer ČAS pro ÚK.
Objednávku vybavení zajistí:
- 3x větroměr s krabičkou a kufrem (cca 56.000,-Kč/ks) …… Milan Holcr
- 1x stojany na výšku (cca 27.000,-Kč) …….. Milan Holcr
- 1x pojízdný kryt na výšku (cca do 60.000,-Kč) …… Milan Rybák
Proplacení faktur zajistí hospodářka ÚKAS
Hlasování
- pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
c) VV ÚKAS postupně řešil problematiku loga ÚKAS. Na základě výsledků ankety, zadané manažerem ČAS pro ÚK byl
vybrán návrh pod označením „2B“. S ohledem na výběr tohoto návrhu, odsouhlasil VV ÚKAS proplacení výdajů autorce
návrhu – cestovní náklady ve výši 1.000,-Kč (s podmínkou dodání loga ve formátu a se souhlasem s užíváním). Podklady pro
proplacení zajistí p. Flanderka. Proplacení zajistí hospodářka ÚKAS
Hlasování
- pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
d) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o stavu žádostí o dotaci. Dotace z fondu hejtmana ve výši 200.000,-Kč zatím
zůstává před projednáním
Dotace z fondu "Sport 2020", kde jsme žádali o 50.000,-Kč nám bylo pracovní skupinou schváleno 40.000,-Kč,
zastupitelstvo ÚK nám schválilo 20.000,-Kč. Čerpáním této dotace byl pověřen manažer ČAS pro ÚK s tím, že dotace je
určena na zajištění závodů přípravek a elévů. Čerpání bude prováděno v souladu se zněním smlouvy. Za čerpání odpovídá
manažer ČAS pro ÚK, proplácení účetních dokladů zajišťuje hospodářka ˇUKAS.
Hlasování
- pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
e) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o podpisu smlouvy mezi ČAS a ÚKAS o zabezpečení organizace atletiky“.
S ohledem na současný stav pořádání závodů v kraji, bude ÚKAS vyplacena nezkrácená částka ve výši 497.551,-Kč v členění:
a) na KP na dráze 204.461,-Kč b) na KP hala 58.618,-Kč c) činnost ÚKAS 234.472,-Kč
Výbor bere na vědomí

f) VV ÚKAS schválil: 1) úhradu diplomů ve výši 2.034,-Kč
2) úhradu medailí ve výši 12.480,-Kč
3) úhradu brožury Atletické soutěže 2020 ve výši 1.400,-Kč
Hlasování
- pro: 5
proti: 0

zdržel se: 0

g) VV ÚKAS schválil odměnu předsedovi SK za zpracování brožury Atletické soutěže 2020 ve výši 8.000,-Kč
Hlasování
- pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
h) VV ÚKAS schválil proplacení cestovného p. Flanderkovi, technickému delegátu KP ml.žactva a elévů a KP mužů a žen,
na základě vystavení cestovního příkazu na jednu jízdu ………. ? – Bílina a zpět
Hlasování
- pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
i) Předseda VV ÚKAS navrhl proplatit pořadatelské odměny pořadatelům soutěží ÚKAS (viz brožura Atletické soutěže 2020)
ve výši odměn roku 2019:
KP jednotlivců dospělí

1x

25 000 Kč

25 000 Kč

KP jednotl.dor + st.žactvo

1x

25 000 Kč

25 000 Kč

KP jednotl.elévů + ml.žactvo

1x

25 000 Kč

25 000 Kč

KP v přespolním běhu

1x

5 000 Kč

5 000 Kč

KP ve víceboji elévové+ ml.žactvo

1x

16 000 Kč

16 000 Kč

KPD dospělí

3x

22 000 Kč

66 000 Kč

KPD dorost+st.žactvo

3x

25 000 Kč

75 000 Kč

KPD mladší žactvo -západ

3x

18 000 Kč

54 000 Kč

KPD mladší žactvo -východ

3x

18 000 Kč

54 000 Kč

KPD mladší žactvo - finále

1x

20 000 Kč

20 000 Kč

Celkem

375 000 Kč

Když: 1.kolo KPD ml. žactva skupina východ 9.6.2020 – je pořadatel AC Ústí
2.kolo KPD dorostu a st. žactva 11.6.2020 - je pořadatel USK PROVOD Ústí
1.kolo KPD můžu a žen 14.6.2020 – je pořadatel AC Ústí
Hlasování
- pro: 5
proti: 0

zdržel se: 0

3.
Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS
a) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o záměru ČAS uspořádat 1.6.2020 sérii závodů pod názvem „Spolu na startu“. ČAS
žádá oddíly, aby zvážily zapojení se do uvedeného projektu. (ÚKAS se následně do projektu úspěšně zapojil).
Výbor bere na vědomí
b) Předseda upozornil na nutnost svolat VH ÚKAS a nechat schválit požadované dokumenty.
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 předložil VV ÚKAS ke schválení brožuru Atletické soutěže 2020, včetně upravené termínové listiny.
V současné době již soutěže probíhají dle rozpisu.
Hlasování
- pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
b) V souvislosti s kritikou výskytu několika případů, kdy řídící soutěží, či techničtí delegáti, ve snaze vyjít oddílům maximálně
vstříc, při snaze neovlivnit průběh soutěží, postupovali v rozporu se soutěžním řádem, vyzývá předseda SK k dodržování
ustanovení vyplývajících z brožury Atletické soutěže 2020.
Výbor bere na vědomí
c) předseda SK seznámil členy VV ÚKAS s dodatečnou přihláškou družstev mladších žáků a žákyň TJ Klášterec n/O do
soutěže. Navrhl VV ÚKAS družstva dodatečně přijmout a zařadit do skupiny „západ“.
Hlasování
- pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
d) předseda SK informoval VV ÚKAS o stavu úhrady soutěžního poplatku za účast v soutěžích ÚKAS. Všechny oddíly
poplatek uhradily.
Výbor bere na vědomí
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 problému s úhradou členského poplatku ČAS u oddílu Bohemia sport Žatec z.s.
Problematiku řešil se sekretariátem ČAS s tím, že oddíl uhradí polovinu povinné částky a zbytek doplatí po opětovném zahájení
činnosti oddílu v souvislosti s koronavirovou krizí. Předseda VV ÚKAS informaci doplnil, že v termínu neměly poplatek
uhrazen ani další oddíly, ale po upozornění daly vše do pořádku.
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
2/145

Zajistit pořízení a následné předání upomínkových plaket pro anketu Atlet ÚKAS 2019 (dle kategorií).
O: Rybák T:– úkol pokračuje
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
O: Holcrová T: ihned
1/147 Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 147. jednání Výboru ÚKAS
O: Holcrová T: ihned
Příští schůze výboru ÚKAS bude svolána na přelomu srpna a září, termín bude včas oznámen.
Zapsal: Milan Rybák

