Zápis z jednání 148. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu
konané formou per rollam v období červenec – srpen 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 T:– úkol splněn
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 splněn
1/146 Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 146. jednání Výboru ÚKAS
O: Holcrová T: úkol splněn
1/147 Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 147. jednání Výboru ÚKAS.
Zbývá udělat:
a) - dokončit profinancování akcí z projektu Investice pro KAS (větroměry Děčín, Ústí n/L, Litvínov, stojany na výšku
Bílina a kryt doskočiště na výšku Most)
b) - dokončit profinancování cestovních nákladů ve výši 1000,-Kč autorce návrhu loga ÚKAS
c) - dokončit profinancování dotace Sport 2020 ve výši 20.000,-Kč dle smlouvy s krajským úřadem ÚK a plánem čerpání
vyhotoveným manažerem ČAS pro ÚK
d) - dokončit profinancování pořadatelských odměn pořadatelům soutěží ÚKAS 2020 dle rozpisu a brožury Atletické
soutěže 2020
O: Holcrová T: dle naplnění
2.
Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová) Ú - 1/148
a) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o podpisu „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu ÚK“ ve výši
199.500,-Kč a zároveň vyzval hospodářku ÚKAS, aby v souladu se zněním „Smlouvy …“ postupovala při úhradě a
následném vyúčtování finančních položek hrazených z této dotace.
b) Po dílčích upřesněních byl domluven text objednávky 3ks větroměrů a její zaslání dodavateli. Následně byla proplacena
faktura za dodané objednané zboží. Převzetí větroměrů od dodavatele bylo domluveno předsedou ÚKAS a následně i
realizováno (větroměr pro Děčín převzal Rybák a předal Caldovi, Litvínov převzal Neubert a Ústí n/L převzal Vachuta).
Zbývá vyhotovit smlouvy o zápůjčce dle návrhu vypracovaného manažerem ČAS pro ÚK. Návrh byl zaslán členům VV
ÚKAS a bude projednán na následné schůzi VV ÚKAS.
c) Po konečném rozhodnutí a provedeném výběru byla schválena objednávka stojanů pro skok vysoký (AK Bílina).
d) Realizace objednávky krytu na skok vysoký (Most), je ve fázi zajišťování dodavatele.
Hlasování
- pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
3.
Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS
a) Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o poděkování předsedy ČAS za uspěšné zapojení se do akce Spolu na startu
Výbor bere na vědomí
b) Předseda ÚKAS opětovně upozornil na nutnost svolat VH ÚKAS a nechat schválit požadované dokumenty, s tím, že
navrhuje uspořádat VH ÚKAS koncem října 2020.
Výbor bere na vědomí
c) Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o hledání možností jak oceňovat úspěšné žactvo, dorost a juniory, aby se
zvýšila motivace uvedených skupin atletů k dosažení lepších výkonů. Za tímto účelem byl požádán manažer ČAS pro ÚK o
zpracování analýzy pro výběr vhodného normativu (výkonnostní třídy, účast na MČR, …).
Výbor bere na vědomí
d) Předseda ÚKAS, na základě podpisu smlouvy o dotaci Sport 2020, vyzval manažera ČAS pro ÚK o vypracování propozic
KP přípravek a elévů 2020 ve zhruba stejném rozsahu jako v roce 2019.

e) Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o úspěšné kalibraci cílové kamery AK Most a dále o plánovaných pořádaných
závodech ( Žatec – Velká Žatecká 19.9.2020, Duchcov – Běh Bažantnicí 9.9.2020 a Duchcovský viadukt 3.10.2020.
V souladu s touto informací vyzval manažer ČAS pro ÚK oddíly k zaslání termínů, plánovaných závodů mimo dráhu
v období září – listopad 2020
Výbor bere na vědomí
4.
Problematika činnosti komise rozhodčích - předseda komise rozhodčích J.Mairich
- v tomto období nebyl předložen žádný materiál k projednání
5.
Problematika činnosti komise sportovní - předseda komise sportovní P.Flanderka
- v tomto období nebyl předložen žádný materiál k projednání
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 na základě požadavku plynoucího z jeho jednání na ČAS postupně informoval členy ÚKAS o:
- nutnosti kontroly údajů ve Veřejném rejstříku na webu JUSTICE.cz
- vypracovaném přehledu uživatelů facebookových a instagramových účtů z řas členů ÚKAS
- o nutnosti zápisu do Rejstříku majitelů ATLETICKÉ KLUBY
- o petici za podporu výstavby atletické haly v Brně
- o poskytnutí informace ohledně využití, případně vybudované atletické haly v Pardubicích, k soustředění oddílů a klubů
v ÚK
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
2/145 Zajistit řádné svolání VH ÚKAS. Termín bude upřesněn. O: Rybák a Vachuta T: dle manuálu pro konání VH
1/147 Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 147. jednání Výboru ÚKAS.
Zbývá udělat:
a) - dokončit profinancování akcí z projektu Investice pro KAS (větroměry Děčín, Ústí n/L, Litvínov, stojany na výšku
Bílina a kryt doskočiště na výšku Most)
b) - dokončit profinancování cestovních nákladů ve výši 1000,-Kč autorce návrhu loga ÚKAS
c) - dokončit profinancování dotace Sport 2020 ve výši 20.000,-Kč dle smlouvy s krajským úřadem ÚK a plánem čerpání
vyhotoveným manažerem ČAS pro ÚK
d) - dokončit profinancování pořadatelských odměn pořadatelům soutěží ÚKAS 2020 dle rozpisu a brožury Atletické
soutěže 2020
O: Holcrová T: dle naplnění
1/148 Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 148. jednání Výboru ÚKAS.
Příští schůze výboru ÚKAS bude svolána v září, termín bude včas oznámen.
Zapsal: Milan Rybák

