
Zápis z jednání 164. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu konané v Bílině 22.12.2022 od 

16:00 hod. v Bílině 

 
Přítomni: Duffek, Holcr ,Rybák,  

Omluveni Simon,  Lesnik , Vachuta , Holcrová 

Hosté:    

Jednání řídil: Milan Rybák – předseda ÚKAS 

Zápis prováděl: Milan Rybák – předseda ÚKAS 

Na úvod jednání VV ÚKAS odůvodnil předseda VV ÚKAS nepřítomnost členů VV ÚKAS a vyjádřil nutnost projednat především 

ty body, které je nutné schválit s ohledem na končící účetní období a to i za tu cenu, že jejich realizace bude provedena až v lednu 

po jednání lednového VV ÚKAS. 
 

Kontrola úkolů 

2/136 Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových a dalších sportovišť pro atletiku v ÚK.     úkol stálý 
1.  

10/149 Rybák, Vachuta – vytipovat slepá místa v kraji a oslovit někoho, kdo by mohl založit atletický klub - úkol stálý 

 

1/162  Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 162. Jednání Výboru ÚKAS 

- Pořadatelské odměny - problematika Děčín  

- Proplacení dotace na talentovanou mládež Akademie 2022  Splněno 
 

1/163 -  Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 163. Jednání Výboru ÚKAS 

- Body - a, b, d, f, g, h, i  -  byly splněny 

- Body – c, e – budou splněny jakmle budou k jejich proplacení zadány prvotní doklady    úkol pokračuje 

2/163 -  Duffek- zajištění MKU staršího žactva dne 10.12.2022 v uvedeném rozsahu (viz bod 3., písm. k, tohoto zápisu)     Splněno  

3/163 – Vachuta, Rybák – uzavřít jednání s ASK Děčín ohledně odvolání se proti snížení pořadatelské odměny (viz bod 3., písm. l, tohoto zápisu)     

             Splněno – proběhlo jednání a následně byl zaslán dopis se stanoviskem ÚKAS. Zbývá osobní setkání p.Caldy s předsedou ÚKAS 

4/163 – Vachuta – organizačně i obsahově zajistit slavnostní vyhlášení ankety Atlet ÚK pro rok 2022, dne 16.1.2022 na KÚ v Ústí n/L 

              Úkol pokračuje 

          

2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M. Rybák a P. Holcrová)     

a.)  Ke dni jednání VV ÚKAS chybí odevzdání smlouvy na pořádání KP od VTŽ Chomutov 
 

b)   Není dořešena problematika vydaných a proplacených faktur (3.kolo KPD st.žactva, zdvojená fakturace -fa 22014 a 22022) 
 

c)   Není dokončeno proplacení  příspěvku za soustředění ASK Lovosice  a Atletiky Litvínov ve výši 8.000,-Kč (chybí faktura) 
 

d)   Nebyl vyfakturován příspěvek na sportovní přípravu od AK Krupka 13.000,-Kč a Slovanu Duchcov 6.500,-Kč 
 

e)   Je nutné zajistit vyčerpání položek spojených s dotací KÚ na podporu TM Akademie ÚKAS tak, aby účetní čerpání proběhlo do 31.12.2022 a 

pak následně bylo zajištěno a odevzdáno vyúčtování uvedené dotace do 31.1.2023 
 

f)  Byl předložen a podepsán dokument „Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace“ projektu Příprava na ODM 2022 atletika.   
 

g)  Byla projednána forma závěrečného vyúčtování cestovního příkazu za zajištění dopravy nominovaných závodníků a trenérů na MZU  st.žactva 

v Praze. Bylo rozhodnuto o možnosti jak proplacení cestovních nákladů jednotlivým dopravcům (trenéři či rodiče), tak o možnosti proplacení 

hromadného vyúčtování předloženého vedoucím výpravy a následném prokazatelném předání podílové částky dopravci. 
 

h)  V následujícím období je nutné zajistit proplacení: 

-  odměn funkcionářskému doprovodu na akcích Finále štafetového poháru (včetně cestovních nákladů)   

-  odměn funkcionářskému  doprovodu na MKU staršího žactva v hale v Praze ve  Stromovce 

-  cestovních nákladů předsedovi ÚKAS za účast na jednáních v Praze  ve věci projednávání Koncepce reprezentace ČAS (2 jednání) a za účast 

na Setkání předsedů KAS na Kladně 

- odměnu statistikovi ÚKAS ing.Břicháčovi  za práci v roce 2022 

- odměnu TD (cestovní náklady) za účast na akcích ÚKAS 

Usnesení: Výbor ÚKAS  bere body a až h  na vědomí  

  

3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS  

a)   Předseda VV ÚKAS seznámil VV ÚKAS s opětovným návrhem spolupráce od společnosti Runczech.  (Vzájemná propagace akcí na sociálních 

sítích). K uvedenému materiálu proběhla krátká diskuze s tím, že se k tomuto bodu VV ÚKAS ještě vrátí na následujícím jednání v lednu 2023 
  

b)  Předseda VV ÚKAS seznámil VV ÚKAS s textem dopisu, odeslaném předsedovi AKS Děčín ve věci zkrácení pořadatelské odměny  
 

c)   Předseda VV ÚKAS seznámil VV ÚKAS s textem stanoviska k záměru stavby Městského stadionu – rekonstrukce běžecké dráhy a technických 

sektorů v areálu Městského stadionu v Ústí n/L.   

Usnesení: Výbor ÚKAS bere přednesené informace na vědomí   

 

                                   

4.          Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda KR Miroslav Vachuta 

   Nebyl předložen žádný další návrh k projednání 
   

 

 
5.        Problematika činnosti komise sportovní - předseda komise sportovní  Pavel Duffek 
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-   Předseda komise rozhodčích informoval o stávajícím stavu příprav Halové Brožury ÚKAS 2023. 

 

6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS  M. Holcr                  

a)  M. Holcr připomněl nutnost zvolit Atleta ÚKAS za rok 2022. Přítomní členové souhlasili s požádali M. Holcra, statistika ÚKAS, o návrh 

potencionálních adeptů na toto ocenění (přehled medailistů z řad členů ÚKAS). Po diskuzi byl M. Holcrem předložen jeho návrh na udělení výše 

uvedeného ocenění, ktrerý po doplnění kategorie žactva na čtyři navržené, byl přijat v tomto znění: 

ATLET ROKU 2022 

muži a ženy - 1. Matěj Ščerba 2. Filip Kaplan 3. Jonáš Fiedler 
 

abecedně bez pořadí 

junioři - Simona Plosová, Magdalena Řeháková, Štěpánka Šlichtová 

dorost - Natálie Fišerová, David Křivan, Ester Parohová 

žactvo - Klára Bittnerová, Dan Kačur, Tereza Kothánková, Jaroslav Smělý  
  

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

   Nebyl předložen žádný další návrh k projednání 

 

 

8. Problematika vedoucího trenéra SCM ÚKAS – Alexej Lesnik 

   Nebyl předložen žádný další návrh k projednání 

 

 

9. Různé  

   Nebyl předložen žádný další návrh k projednání 

         

10. Zadané úkoly 

2/136    Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových a dalších sportovišť pro atletiku v ÚK.     úkol stálý 
2.  

10/149  Rybák, Vachuta – vytipovat slepá místa v kraji a oslovit někoho, kdo by mohl založit atletický klub - úkol stálý 

 
 

1/163   Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko  hospodářské záležitosti Zápisu ze 163. Jednání Výboru ÚKAS 
 

4/163   Vachuta – organizačně i obsahově zajistit slavnostní vyhlášení ankety Atlet ÚK pro rok 2022, dne 16.1.2022 na KÚ v Ústí n/L 

 

 

Příští schůze výboru ÚKAS se uskuteční 19.01.2023 v Bílině na stadionu od 16:00 hod. 

  

Zapsal: ing. Milan Rybák – předseda ÚKAS 
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