Zápis z jednání 159. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu konané v Bílině
31.03.2022 od 16:00 hod.
Přítomni:

Duffek, Holcr , Lesnik, Rybák, Vachuta

Omluveni:

Holcrová, Simon

Hosté:
Jednání řídil: Milan Rybák – předseda ÚKAS
Zápis prováděl: Milan Rybák
1.
Kontrola úkolů
2/136 Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových a dalších sportovišť pro atletiku v ÚK.

úkol stálý

10/149 Rybák, Vachuta- vytipovat slepá místa v kraji a oslovit někoho, kdo by mohl založit atletický klub – úkol stálý
7/154 Vachuta – zajistit kalibraci měřícího pásma u metronomického úřadu. (ÚKAS obdržel novou váhu, je tak potřeba zajistit
pouze kalibraci pásma). Pásmo bylo odesláno ke kalibraci, čeká se na jeho vrácení.
1/155 Rybák, Holcrová - zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 155. Jednání Výboru
ÚKAS. Z úkolu Ú – 1/155 – zbývá a) předat poháry za KPD ÚKAS dospělých Poháry byly připraveny k předání, ale
nestačily se předat, protože ti co si je měli převzít z VH odjeli ihned po skončení (Chomutov, Lovosice, Litvínov, Děčín)
1/157 Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 157. Jednání Výboru
ÚKAS . Zbývá dokončit:
bod 2 f) plakety jsou vyrobeny, zbývá je předat a uhradit oproti vystavené faktuře (bude společná s medailemi)
1/158 Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 157. Jednání Výboru
ÚKAS
Termín: do VH ÚKAS
Splněno
2/158 předseda KR - vypracovat návrh odměn rozhodčím pro KP na dráze v roce 2022

Termín: do 15.4.2022

3/158 manažerovi ÚK - zpracovat žádost na individuální dotaci od KÚ na podporu LODM (dresy) Splněno
4/158 předseda KR - sjednotit data v registrech rozhodčích (ÚKAS a ČAS)
5/158 hospodářka ÚKAS – zajistit vyplacení pozastavené odměny J.Mairichovi ve výši 4.500,-Kč

Termín: do 15.4.2022
Splněno

2.
Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová) Ú - 1/159
a) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením faktury za pronájem haly na KP mladšího žactva ve výši 35.000,-Kč
b) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením odměny statistikovi ÚKAS M.Holcrovi ve výši 8.000,-Kč (Ročenka 2021)
c) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovních výloh P.Flanderkovi ve výši 6.800,-Kč (brožura Atletické soutěže 2022)
d) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením odměn funkcionářům výboru ÚKAS za 1.Q/2022 ve schválené výši.
e) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením nákladů spojených s cestovným na jednání VH ÚKAS dne 24.3.2022 ve výši 6.184,Kč
f) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením nákladů spojených s pronájmem jednací místnosti pro VH ÚKAS dne 24.3.2022 ve
výši 1400,-Kč
g) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením nákladů spojených se zajištěním občerstvení na VH ÚKAS dne 24.3.2022 ve výši
156,-Kč minerálky a 1141,-Kč chlebíčky
h) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením nákladů spojených s nákupem kancelářských papírů A4 pro potřebu hospodářky
ÚKAS ve výši 79,-Kč
Hlasování
- body a, b, c, e, f, g, h
pro: 5
proti: 0
zdržel se:
0
3.
Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS
a) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o úkolu, uloženém Výboru ÚKAS Valnou hromadou: Dopracovat a zveřejnit
rozpočtový záměr ÚKAS pro rok 2022 s termínem do konce dubna 2022
Usnesení: Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí a zařazuje odsouhlasení rozpočtového záměru pro rok 2022 na
jednání VV ÚKAS dne 28.4.2022 Ú - 2/159
b) Předseda ÚKAS s odvoláním se na diskuzi při VH ÚKAS konané 24.3.2022, navrhl nadále sledovat:
- problematiku zapojování ukrajinských závodníků do soutěží ÚKAS (p.Hrbek – AK Krupka)
- problematiku vyhlášených dotačních titulů ÚK (p.Šabata – ASK ELNA Počerady) – VV ÚKAS vyzývá AO/AK
k podávání žádostí na vypsané dotační tituly ÚK.
- problematiku výstavby tréninkových tunelů, jako alternativu místo výstavby plnohodnotné atletické haly. Informaci o stavu
záměru vybudování tréninkového tunelu v Lounech podal p. Šabata s tím, že pro realizaci tunelu mají v Lounech i u
Ing.Zalabákové – radní ÚK pro mládež, tělovýchovu a školství. VV ÚKAS navrhuje zprostředkovat schůzku
s ing.Zalabákovou v průběhu května 2022 s cílem podpory tréninkového tunelu v Lounech a upřesnění si další možné
spolupráce v této problematice.
- vzít na vědomí diskuzní příspěvek pana Pelešky (Atletika Kadaň) – finance od NSA, práce s talenty, přetěžování dětí, Covid
v základních školách
Usnesení: Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí
c) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o online jednání předsedů KAS dne 28.3.2022 + zahájení otevřené diskuze ke změně
Stanov ČAS. VV ÚKAS vyzývá všechny členy ÚKAS, aby se dle svých možností zapojili do předkládání svých podněty ve
smyslu změny Stanov ČAS. Termín přijímání návrhů je do konce měsíce května 2022.
Usnesení: Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí
d) Předseda ÚKAS předložil VV ÚKAS k odsouhlasení Jednací řád Výboru ÚKAS (viz příloha č.1)

Usnesení: Výbor ÚKAS souhlasí s předloženým dokumentem

pro: 4

proti:

0

zdržel se: 1

e) Předseda ÚKAS předložil VV ÚKAS k odsouhlasení plán schůzí VV ÚKAS pro rok 2022
Usnesení: Výbor ÚKAS souhlasí s předloženým dokumentem s výjimkou termínu v dubnu, kdy se jednání uskuteční
28.4.2022 (soustředění SCM) Přehled termínů jednání VV ÚKAS viz příloha č.2
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
f) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS změně náhrady prokázaných jízdních výdajů při použití osobního automobilu dle
Sazebníku poplatků, odměn a náhrad ČAS a navrhuje připravit a projednat poplatky, odměny a náhrady v ÚKAS na dubnovém
jednání VV ÚKAS Výbor ÚKAS souhlasí s předloženým dokumentem pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
g) Předseda ÚKAS navrhl VV ÚKAS následující strukturu kompetencí ve VV ÚKAS:
- Rybák – předseda VV ÚKAS, problematika ČAS, ÚKAS, hospodaření ÚKAS a oblast metodiky
- Duffek – místopředseda VV ÚKAS, problematika soutěží ÚKAS = předseda SK, oblast kontroly - návaznost na DR ČAS
- Holcr – člen VV ÚKAS, problematika statistiky a vedení oficiálních webových stránek ÚKAS, ty po dohodě propojit
s webovými stránkami www.atletika uk.cz
- Lesnik – člen VV ÚKAS, problematika mládeže (žactvo, SCM, nominace, …)
- Vachuta – člen VV ÚKAS, tajemník ÚKAS (správní agenda ÚKAS), problematika rozhodčích ÚKAS = předseda KR, správce
webových stránek www.atlletika uk.cz a facebooku Atletika Ústeckého kraje
Usnesení: Výbor ÚKAS souhlasí s předloženým dokumentem
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
h) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o stavu přípravy účasti atletické výpravy na LODM v Olomouci
- nominační kritéria: Zahájení plnění limitů 1.1.2022, ukončení 18.5.2022. Nominace prvních 9 starších žáků a žákyň, u
mladších žáků a žákyň prvních 7, nejlépe umístěných v redukované republikové statistice pro danou disciplínu. V případě
rovnosti umístění rozhodne lepší postavení závodníka v republikové průběžné statistice v další disciplíně = lepší využitelnost
pro družstvo.
- vedoucí výpravy: Rybák, trenéři Lesnik a dále dle pravděpodobných výsledků nominace - do 28.4.( Brůžek, Bažant, Valenta,
Beneš, …)
- nominaci: zajistí dle nominačních kritérií Lesnik, Vachuta (chlapce), Duffek, Purmanová (dívky)
- výsledky závodníků z uzavřených oddílových závodů se nebudou započítávat – upřesní Vachuta, předseda KR.
4.
Problematika činnosti komise rozhodčích - předseda KR Miroslav Vachuta
a) nutnost spojit se s O. Marešovou a sladit si registry rozhodčích ČAS a ÚKAS
b) sestavení KR –bude v gesci předsedy KR v průběhu dubna až května 2022
5.
Problematika činnosti komise sportovní - předseda komise sportovní Pavel Duffek
– telefonickou informaci o stavu zajištění brožury Atletické soutěže ÚKAS 2022 podal dosavadní předseda KS P. Flanderka
a) brožura Atletické soutěže 2022 – VV ÚKAS projednal předloženou brožuru Atletické soutěže ÚKAS 2022 a odsouhlasil
ji s drobnými změnami ke konečnému znění. Zároveň uložil předsedovi SK p.Duffkovi zajistit zveřejnění a rozeslání
finálního znění brožury členům ÚKAS (AO/AK ÚKAS). Ú - 3/159
b) sestavení SK –bude v gesci předsedy SK v průběhu dubna 2022
Usnesení: Výbor ÚKAS souhlasí s předloženým dokumentem
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
6.
Problematika činnosti statistika - statistik ÚKAS M. Holcr
a) Ročenka ÚKAS 2021 – po projednání odsouhlasil VV ÚKAS zajistit rozeslání Ročenky ÚKAS 2021 emailem na jednotlivé
členy ÚKAS a dále nechat vytisknout 10ks Ročenek pro potřebu archivace a stálých odběratelů tištěné formy Ročenky
Usnesení: Výbor ÚKAS souhlasí s předloženým dokumentem pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
7.
Problematika manažera ČAS pro ÚK – Mgr. Miroslav Vachuta
a) školní soutěže ŠP a PR jsou projednány, jsou termínově stanovena okresní i krajská kola, stejně jako jsou stanoveni
pořadatelé jednotlivých kol. Bude nutné ještě dojednat konečné finanční zajištění. VV ÚKAS vyzývá všechny členy ÚKAS
(AO/AK), aby se se svými svěřenci dle možností do okresních kol soutěží zapojily.
SŠP – bude ještě předmětem jednání v následujícím období
b) M.Vachuta seznámil VV ÚKAS s průběhem halových KP elévů a to skupiny východ (Děčín) a skupiny střed (Teplice).
Skupina západ (Most) bude nucena, s ohledem na Velikonoce, změnit plánovaný termín ze 17.4. na termín jiný (pravděpodobně
10.4.2022)
c) M.Vachuta seznámil VV ÚKAS se stavem plánované opravy tartanové plochy na stadionu v Ústí n/L
d) M.Vachuta seznámil VV ÚKAS se stavem úhrady členských poplatků ČAS členy ÚKAS. K 30.3.2022 nebyl poplatek
uhrazen AK Štětí a Chotěšov. Soutěžní poplatek ČAS byl k 31.3. uhrazen všemi dotčenými oddíly ÚKAS
8.
Problematika vedoucího trenéra SCM ÚKAS – Alexej Lesnik
a) A.Lesnik informoval VV ÚKAS o zrušení plánovaného soustředění SCM ÚKAS na Kladně, z důvodu dočasného obsazení
ubytovny Úkrajinci. Plánovaná náhrada se uskuteční pravděpodobně v termínu 16. – 19.10.2022 – cca 30 mist
9. Různé
- nebyl předložen žádný bod k projednání

10. Zadané úkoly
2/136 Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových a dalších sportovišť pro atletiku v ÚK.

úkol stálý

10/149 Rybák, Vachuta- vytipovat slepá místa v kraji a oslovit někoho, kdo by mohl založit atletický klub – úkol stálý
7/154 Vachuta – zajistit kalibraci měřícího pásma u metronomického úřadu. (ÚKAS obdržel novou váhu, je tak potřeba zajistit
pouze kalibraci pásma). Pásmo bylo odesláno ke kalibraci, čeká se na jeho vrácení.
1/155 Rybák, Holcrová - zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 155. Jednání Výboru
ÚKAS. Z úkolu Ú – 1/155 – zbývá a) předat poháry za KPD ÚKAS dospělých Poháry byly připraveny k předání, ale
nestačily se předat, protože ti co si je měli převzít z VH odjeli ihned po skončení (Chomutov, Lovosice, Litvínov, Děčín)
1/157 Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 157. Jednání Výboru
ÚKAS . Zbývá dokončit:
bod 2 f) plakety jsou vyrobeny, zbývá je předat a uhradit oproti vystavené faktuře (bude společná s medailemi)
2/158 předseda KR - vypracovat návrh odměn rozhodčím pro KP na dráze v roce 2022
4/158 předseda KR - sjednotit data v registrech rozhodčích (ÚKAS a ČAS)

Termín: do 15.4.2022
Termín: do 15.4.2022

1/159 Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 159. Jednání Výboru
ÚKAS
2/159 VV ÚKAS – projednat a zveřejnit rozpočtový záměr pro rok 2022 (úkol z VH ÚKAS) Termín: do 30.4.2022
3/159 předseda SK p.Duffek - zajistit zveřejnění a rozeslání finálního znění brožury členům ÚKAS (AO/AK ÚKAS)
Termín: do 15.4.2022

Příští schůze výboru ÚKAS se uskuteční 28.4.2022 na stadionu v Bílině od 16:00 hod.
Zapsal: ing. Milan Rybák – předseda ÚKAS

Příloha č.1 – Jednací řád Výboru ÚKAS viz příloha v emailu
Příloha č.2 - plán schůzí VV ÚKAS pro rok 2022
Schválené termíny: 28.4., 19.5., 16.6.2022

