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Z Á P I S 

VALNÉ  HROMADY 

Ústeckého krajského atletického svazu 

čtvrtek 24. března 2022 v 16,30 hodin 

18. Základní škola, Okružní 1235. Most 
 1. Zahájení 

Na samý úvod jednání VH ÚKAS, vyzval stávající předseda ÚKAS ing.Milan Rybák účastníky VH ÚKAS 

k uctění památky zesnulého ing.Čestmíra Dudy, dlouholetého předsedy ÚKAS a patrona bílinské atletiky, 

povstáním a držením minuty ticha.  

 Valná hromada ÚKAS schvaluje: 

Program valné hromady předložený výborem ÚKAS  
1) zahájení VH ÚKAS  2022 (předseda) 

- určení skrutátorů Klíma a Viták, volba předsedajícího VH ÚKAS –Rybák,  schválení programu  

    2) volba návrhové, mandátové a volební komise (řídící VH ÚKAS) 

        A – volba mandátové (Klíma, Viták) 

        B – volba návrhové komise (Říha, Šabata) 

        C – volba volební komise (Blažek, Brůžek, Peleška)  

D – volba ověřovatelů zápisu (Calda, Lesnik) 

    E –  zpráva mandátové komise  

3) Volba počtu členů výboru ÚKAS (předsedající VH ÚKAS) 

    4) výroční zpráva o činnosti ÚKAS za  rok 2021 (Rybák)  

    5) zpráva o hospodaření ÚKAS v roce 2021 a schválení účetní závěrky za rok 2021 (Rybák) 

    6) návrh rozpočtu ÚKAS na rok 2022 (Rybák) 

 7) zpráva revizora účtů o kontrolní činnosti za období od posledního zasedání VH ÚKAS 

(Břicháč) 

    8) Volby funkcionářů ÚKAS (uvede předsedající VH ÚKAS volby řídí volební komise) 

      A – volba předsedy ÚKAS a stanovení délky mandátu předsedy ÚKAS  

      B – volba výboru ÚKAS  - představení kandidátů na člena výboru 

                                  - volba členů výboru 

      C – volba revizora účtů ÚKAS 

              9) projednání  předložených návrhů a diskuze  (předsedající VH ÚKAS) 

            10) vystoupení hostů VH ÚKAS (předsedající VH ÚKAS)  

        11)  usnesení a závěr (předsedající VH ÚKAS, návrhová komise, nově zvolený předseda ÚKAS)) 

     A – návrh usnesení – přečtení a odhlasování 

     B – závěr  

 

 Pro: 22  Proti:  0  Zdržel se:   0 

 

2. Volba 

2.a)  volba mandátové komise a skrutátorů 

 Valná hromada ÚKAS volí: 

  Mandátovou komisi a skrutátory VH ÚKAS ve složení Jiří Viták a Mojmír Klíma  

 

 Pro: 22  Proti:  0       Zdržel se:      0 

 

2. b) volba návrhové komise 

 Valná hromada ÚKAS volí: 

 Mandátovou a návrhovou komisi ve složení JUDr. Jaromír Říha, Radovan Šabata  

 

    Pro:  22  Proti:  0       Zdržel se:      0 

 

2. c) volba volební komise + jmenovaný tajemník volební komise Mgr. Miroslav Vachuta 

 Valná hromada ÚKAS volí: 

 Volební komisi ve složení  Miroslav Blažek, Zdeněk Brůžek, Václav Peleška 

 

 Pro: 22  Proti:            0 Zdržel se:       3 
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 Komise pak zvolila svým předsedou Zděnka Brůžka 

 

2. d) volba ověřovatelů zápisu 

 Valná hromada ÚKAS volí: 

 Ověřovatele zápisu ve složení  Alexej Lesnik, Jaroslav Calda 

 

 Pro:          22  Proti:  0 Zdržel se:       0 

 

 2.e) zpráva mandátové komise 

 Valná hromada ÚKAS bere na vědomí a odsouhlasuje:  

Zprávu mandátové komise, že z 32 pozvaných delegátů je na jednání VH ÚKAS 2022 přítomno 22 

členů, což představuje účast 70,4%. Protože je přítomna nadpoloviční většina vyslaných delegátů, je VH 

ÚKAS (viz. Jednací řád VH KAS, Čl.5, odst.3) usnášení se schopná. 

 

 Pro: 22  Proti:  0 Zdržel se:        0 

 

Valná hromada ÚKAS zvolila řídícím jednání VH ÚKAS ing. Milana Rybáka: 

 

 Pro: 22  Proti:  0 Zdržel se:         0 

 

 3.) volba počtu členů výboru ÚKAS 

S ohledem na skutečnost, že na předešlé VH ÚKAS v roce 2021 nebyl navržen upravující počet členů 

výbor ÚKAS zůstává pro volby VH ÚKAS 2022 stávající počet členů výboru ÚKAS = 5 členů výboru 

ÚKAS. 

 Valná hromada ÚKAS volí:  

 Počet členů výboru na 5 členů výboru ÚKAS (4 členové výboru ÚKAS + předseda ÚKAS) 

 

 Pro: 22  Proti:  0 Zdržel se:         0 

 

4. Výroční zpráva ÚKAS za r. 2021 

 Valná hromada ÚKAS bere na vědomí:  

 Výroční zprávu předsedy ÚKAS, přednesenou předsedou ÚKAS ing. Milanem Rybákem 

 

5. Zpráva o hospodaření ÚKAS v roce 2021 a schválení účetní závěrky za rok 2021 

    Valná hromada ÚKAS schvaluje:  

 Zprávu o hospodaření ÚKAS v roce 2021 a účetní závěrku za rok 2021, přednesenou 

předsedou ÚKAS ing. Milanem Rybákem, včetně rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření ve výši      

149.801,07 Kč převodem do vlastního jmění organizace. 

 

 Pro: 22  Proti:  0 Zdržel se:         0 

 

6. Zpráva o rozpočtovém záměru ÚKAS pro rok 2022  

Valná hromada ÚKAS bere na vědomí informaci o předpokládaném vývoji rozpočtu ÚKAS v roce 2022   

a souhlasí s vypracováním nevyrovnaného rozpočtu pro rok 2022 do výše převedeného hospodářského 

výsledku z rou 2021 ve výši 149.801,07Kč. Zároveň VH ÚKAS ukládá nově zvolenému výboru ÚKAS, 

aby vypracoval do konce dubna 2022 rozpočtový záměr ÚKAS pro rok 2022 a zveřejnil ho v zápisu 

z jednání výboru ÚKAS.  

   

 Pro: 22  Proti:  0 Zdržel se:         0 

 

7.  Zpráva revizora účtů ÚKAS 

 Valná hromada ÚKAS bere na vědomí a odsouhlasuje:  

 Zprávu revizora ÚKAS za období od poslední VH ÚKAS se závěry: 
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V účetnictví ÚKAS nebyla shledána žádná pochybení a vedení účetnictví je prováděno systematicky, 

přehledně a pečlivě, v souladu s normami o účetnictví. VH ÚKAS, nově zvolenému revizorovi účtů 

ÚKAS, ani výboru ÚKS nic neukládá.  

 

 Pro: 22  Proti:  0 Zdržel se:         0 

 

8. Volba předsedy ÚKAS, výboru ÚKAS  a revizora ÚKAS 

 

8. a) volba předsedy výboru 

 (jediný návrh):  ing.Milan Rybák 

 Pro: 22  Proti:  0 Zdržel se:       0 

 

 Valná hromada ÚKAS volí:  

 Předsedou výboru ÚKAS ing. Milana Rybáka a dle Stanov ČAS (části třetí, článku XVII, odst, 2) 

 stanoví délku jeho mandátu na 52 měsíců, tj. do června 2026  
 

 Pro: 22  Proti:  0 Zdržel se:           0  

 

8. b) volba ostatních členů výboru 

Valná hromada ÚKAS z navržených Alexandra Adlerová, Jaroslav Calda, Pavel Duffek, Milan Holcr, 

Alexej Lesnik, Veronika Purmanová, Mgr. Miroslav Vachuta volí:  

 Členy výboru ÚKAS:  - Pavel Duffek         (1.kolo -  20 hlasů) 

          - Milan Holcr     (1.kolo -  13 hlasů) 

          - Alexej Lesnik        (1.kolo – 12 hlasů) 

          - Mgr. Miroslav Vachuta (1.kolo – 16 hlasů) 

     Odsouhlasení zvolení členů výboru ÚKAS 
 

 Pro: 22  Proti:  0 Zdržel se:           0  

 

8. d) volba revizora 

    (jediný návrh):  ing. Pavel Břicháč 

 Valná hromada ÚKAS volí:  

 Revizorem ÚKAS  ing. Pavla Břicháče 

 

 Pro: 22  Proti:  0 Zdržel se:          0       

 

9 . Projednání předložených návrhů a diskuse 

Před jednáním ani v průběhu jednání VH ÚKAS nebyl předložen žádný návrh k projednání. 

Diskuze: 

a) Hrbek – podal informaci o zapojování ukrajinských dětí v jejich oddíle (AK Krupka) a požádal o 

informaci, jak bude postupováno v případě zapojení těchto dětí, do soutěží v rámci ÚKAS.  

Zareagoval Vachuta, že je to aktuální téma a že jakmile se z ČASu dozví něco konkrétnějšího, tak že to 

zveřejní. 

b) Peleška – požádal o informaci, zda již některý z oddílů obdržel dotaci od NSA pro rok 2022. Odpověď 

zněla, že zatím ne 

                  - upozornil na problematiku práce s talenty s tím, že kdo je talent se ukáže mnohdy až později a 

že by se nemělo na tyto „netalenty“ zapomínat. V souladu s problematikou talentovaných dětí upozornil na 

nebezpečí přetěžování dětí Následně se otevřela krátká diskuze, bez učiněného závěru 

       - závěrem svého diskuzního vystoupení se zmínil o řešení, důsledcích a další hrozbě Covid-19. 

Opět se otevřela krátká diskuze s tím, že přes vládní nařízení je těžké konat nějaké „protikaranténní“ kroky. 

Diskuze skončila bez učiněného závěru 

c) Šabata – informoval o možnosti využít dotační tituly vypsané Ústeckým krajem, kde v prvním kole 

nebyly rozděleny veškeré dotační finanční prostředky a je proto naděje, uspět v případě dodatečného se 

přihlášení v kole dalším 
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      - informoval o stavu záměru vybudovat v Lounech „běžecký tunel“ (jako pilotní projekt) a dále o 

stávajícím stavu úspěšné  spolupráce s radní ÚK paní ing. Zalabákovou, která uvedenou myšlenku aktivně 

prosazuje. V zamýšleném záměru je, vybudovat ve vybraných obcích ještě 4 další „běžecké tunely“ 

                  

VH ÚKAS vzala všechny diskuzní příspěvky na vědomí, bez návrhu na další řešení, či úkol VV UKAS 

 

 

 

10.  Usnesení a závěr 

 

10.a) návrh usnesení  

 Návrhová komise přečetla návrh na usnesení z VH ÚKAS  2022 (viz příloha zápisu, spolu s prezenční 

listinou) 

 

 Pro: 22  Proti:  0 Zdržel se:          (2x předčasný odchod)     

 

 

 10.b) závěr 

Na závěr poděkoval předseda ÚKAS všem členům ÚKAS a členům končícího výboru ÚKAS za odvedenou 

práci a popřál všem mnoho radosti s atletikou v roce 2022. Následně vyzval nově zvolené funkcionáře 

ÚKAS ke krátké poradě o termínu jednání nově zvoleného VV ÚKAS. 

 

 

                    Jaroslav Calda v.r.                                                         Alexey Lesnik v.r. 

…………………………………………….   ……………………………………… 

 

              podpis       podpis 


