
Zápis z jednání 133. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané dne 7.6.2018 v Bílině 

Přítomni: Holcr, Mairich, Rybák,  jako host Vachuta a Brůžek,  
Omluveni: Calda, Flanderka, Holcrová 

Schůzi řídil:  Milan Rybák dle programu schůze 
 
1.  Kontrola úkolů 
 
4/131  Projednat na krajském úřadu ÚK stav vyřizování žádosti o dotaci na pořádání 
krajských soutěží v roce 2018       O: M. Rybák     T: Ihned   
Bylo schváleno zastupitelstvem ÚK. Byl upraven rozpis nákladů projektu. Viz příloha na 
konci zápisu. 

5/131   Zajistit dodání medailí a diplomů pořadatelům KP, podle termínů pořádání KP,  
O: J.Mairich    T: průběžně dle termínu konání daného KP 

Dle dohody mělo dojít k předání diplomů a medailí pro KP jednotlivců dospělých 
(16.6.2018) na jednání Výboru ÚKAS. Vzhledem k omluvě p. Caldy z jednání, bylo 
rozhodnuto, že medaile a diplomy předá p.Vachuta  p. Caldovi, po vzájemné domluvě 
v Ústí n/L, nejpozději do čtvrtka 14.6.2018, aby bylo možné diplomy předepsat. Ú- 1/133 
V průběhu řešení problematiky předání a převzetí diplomů a medailí, byl otevřen i 
problém s rozporem mezi zápisem z jednání SK ÚKAS a vydanými propozicemi pro KP 
ÚKAS jednotlivců dospělých dne 16.6.2018. Výbor ÚKAS ukládá předsedovi SK ÚKAS 
projednat rozpor s ředitelem KP ÚKAS jednotlivců dospělých p. Caldou a následně 
opravit již vydané propozice, aby odpovídaly požadavku plynoucímu ze zápisu SK 
ÚKAS (Při KP mužů a žen jednotlivců se zároveň budou udělovat medaile a diplomy nejlepším  

juniorům a juniorkám)                          Ú - 2/133 

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

a) Došlé faktury k proplacení: 
- medaile KP ve vícebojích ml.žactva a elévů 2018…… 384,-Kč   Hlasování 3x pro 
- medaile KP st.žactva a dorostu 2018 ……………… 7.680,-Kč   Hlasování 3x pro   
- medaile KP mužů a žen 2018 ……………………… 3.255,-Kč   Hlasování 3x pro   
- medaile KP ml.žactvo a elévové 2018 …………….. 3.720,-Kč   Hlasování 3x pro   
- proplacení výtisku diplomů v hodnotě 540,-Kč  (Mairich) Hlasování 3x pro   
- proplacení balíku papírů v hodnotě 139,-Kč  (Mairich)  Hlasování 3x pro 

 
      b)  Odměny funkcionářům ÚKAS 
            Předsedou ÚKAS byl předložen návrh na odměny funkcionářům ÚKAS pro rok 2018.    
Předložený návrh byl telefonicky projednán a předběžně odsouhlasen p. Caldou a p. 
Flanderkou, osobně byl předběžně schválen p. Holcrem, p. Mairichem a p. Rybákem. Návrh 
bude v tištěné formě dodán členům výboru ÚKAS ke konečnému posouzení a po 
odsouhlasení nabyde platnosti.            Ú – 3/133  
      c) Odměny pořadatelům  -  předseda ÚKAS předložil výboru ÚKAS návrh na odměny 
pořadatelům soutěží ÚKAS pro rok 2018 (viz níže). Předložený návrh byl přijat.  
    Hlasování 2x telefonicky pro, 3 x osobně pro 
 
  

 
KPJ dospělí 25.000 1x 25.000,-Kč 



KPJ dorost a starší žactvo 25.000 1x              25.000,-Kč 

KPJ mladší žactvo a elévové 25.000 1x              25.000,-Kč 

Víceboje mladšího žactva   8.000 1x                8.000,-Kč 

Víceboje elévové   8.000 1x                8.000,-Kč 

KP v přespolním běhu     5.000 1x  5.000,-Kč 

KP družstev starší žactvo a dorost   25.000 3x              75.000,-Kč 

KP družstev mladší žáci   25.000 4x            100.000,-Kč 

KP družstev dospělí   25.000 3x              75.000,-Kč 

CELKEM …………………………………………………………………            346.000,-Kč 
 
Hospodář ÚKAS uzavře na výše uvedené částky smlouvy s pořadateli KP ÚKAS s tím, že 
v povinnostech pořadatelů bude dodat v elektronické verzi 1x propozice s uvedením, že akce 
se konala za podpory dotace z fondu hejtmana ÚK a po skončení akce budou dodány alespoň 
tři fotografie z uskutečněné akce (viz požadavek poskytovatele dotace v roce 2017). Text 
faktury bude v intencích roku 2017.         Ú – 4/133 
 
Výbor ÚKAS zároveň ukládá předsedovi SK ÚKAS a předsedovi KR, aby po skončení 
soutěží ÚKAS vyhodnotili jednotlivé akce a na základě vyhodnocení předložili návrh na 
diferenciaci odměn pořadatelům pro rok 2018 (zajištění akce, kvalita a odbornost 
rozhodčích,…)           Ú - 5/133 
 
3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS 

  
 - předseda ÚKAS upozornil na skutečnost, že diplomy a medaile na akce vyhlašované 
ÚKAS, zajišťuje p. Mairich a jednotliví pověření pořadatelé těchto akcí se musí ve věci 
diplomů a medailí obracet na něj. Není možné, aby si pořadatel zajišťoval tisk diplomů sám a 
následně nárokoval úhradu nákladů u ÚKAS.  
- předseda ÚKAS požádal manažera pro Ústecký kraj, pana Vachutu, aby pravidelně 
informoval výbor ÚKAS o své činnosti vyplývající z jeho pracovní náplně a požadavků, 
kladených na něj jeho zaměstnavatelem (ČAS), tak aby nedocházelo k duplicitě či 
k případným dezinformacím v jednáních výboru ÚKAS. Dle výkladu ČAS je nadále jediným 
výkonným orgánem KAS jeho výbor, který dle požadavku případně přenáší úkoly na své 
členy. Zároveň předseda ÚKAS požádal všechny členy výboru ÚKAS o včasnou a pružnou 
vzájemnou informovanost při řešení dílčích úkolů plynoucích z jejich kompetence (předseda 
SK, předseda KR, …) a to i v případě, kdy budou vyzváni k řešení problému subjektem mimo 
výbor ÚKAS.  
- předseda ÚKAS požádal manažera pro Ústecký kraj p. Vachutu a statistika ÚKAS p. Holcra, 
aby našli způsob, jak buď vytvořit jednu webovou stránku, která bude splňovat požadavky 
obou, nebo obě současné webové stránky mezi sebou provázali tak, aby se jednotlivé weby na 
sebe navzájem odvolávaly. 
 
- Nominace na MKU staršího žactva v Jihlavě 17.6.2018 
Návrh na nominaci předložil výboru ÚKAS p. Brůžek. Výbor po doplnění nominaci schválil: 

Nominace - Jihlava 

60 Fajfrová Duch, Kolínská CV Hoffinger CV, Miler AC 

300 Černohorská USK, Ziková USK Rada CV, Miler AC 

800/1500 Zahrádková MO, Thao Linh Dang Bíl Pichlík Lov, Chalupa CV 

100př. Lacinová Duch, Řeháková USK Umlauf CV, Slouka Bíl 

výška Slavíková USK, Moskvitinová CV Hospodka USK, Rada CV 

dálka Řeháková USK, Pojslová Lov Hubka Poč, Czuha USK 



koule Mráčková MO, Hoffingerová CV Štrympl USK, Holub Chot 

disk Kaplanová USK, Nekvapilová MO Štrympl USK, Pichlík Lov 

oštěp Kaplanová USK, VětrovcováMO Czuha USK, Mesároš AC 

4x60 Fajfrová Duch, Kolínská CV, Pojslová Lov,  Hoffinger CV, Miler AC, Gregor MO, Slouka Bíl 

4x300 Zahrádková MO, ŘehákováUSK Rada CV,UmlaufCV 

Fajfrová Duch 60, 4x60 Hoffinger CV 60, 4x60 

Kolínská CV 60, 4x60 Miler AC 60, 300, 4x60 

Pojslová Lov dálka, 4x60 Rada CV 300, výška, 4x300 

ČernohorskáUSK 300 Prchlík Lov 1500m, disk 

Ziková USK 300 Chalupa CV 1500m   

Zahrádková MO 800, 4x300 Umlauf CV 100př, 4x300 

Thao Linh Dang 800 SloukaBí 100př, 4x60 

Lacinová Duch 100př Hospodka USK výška 

Řeháková USK 100př, dálka, 4x300 Hubka Poč dálka 

Slavíková USK výška Czuha USK dálka, oštěp 

Moskvitinová CV výška Štrympl USK koule, disk 

Mráčková MO koule Holub Chot koule 

Hoffingerová CV koule Mesároš AC oštěp 

Nekvapilová MO disk Gregor Mo 4x60 

Kaplanová USK disk, oštěp 

Větrovcová MO oštěp 

  
Vedoucím výpravy byl jmenován Slavomír Durila (zajistí nominované závodníky) 
trenérský doprovod:  Lesnik, Brůžek, Horák 
dresy předá p. Durilovi do 16.6. p. Rybák 
dopravu zajišťuje VTŽ Chomutov s tímto jízdním řádem: 
5,30 Chomutov - Sportovní dům 
5,50 Most - Sportovní hala 
6,05 Bílina - autobusová zastávka u Liedlu 
6,35 Úst - směnárna pod Větruší 
6,50 Lovosice - na dálnici, benzinová pumpa s Mc Donaldem 
9,25 Jihlava 
Delegovaným funkcionářům bude proplacena odměna 500,-Kč na základě uzavřené DPP. 
Zajistí hospodářka ÚKAS         Ú – 6/133 
 
4. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda komise rozhodčích 
  
- p. Mairich vznesl požadavek na doplnění výstroje nejaktivnějším rozhodčím ÚKAS o 
„modrou šusťákovou bundu“ v počtu 40 ks. Bundy budou uhrazeny z rozpočtu ÚKAS a 
následně předány vybraným rozhodčím dle seznamu, který předloží předseda KR  Ú – 7/133 
          Hlasování 3x pro 
- p.Mairich navrhl dovybavit startéry KP ÚKAS červenými bundami, včetně doplňků (čepice 
a tričko). Celkově se jedná o 5 ks. Úhrada výstroje pro startery bude provedena z rozpočtu 
ÚKAS.          Hlasování 3x pro 
- p.Mairich navrhl zakoupit pro potřebu tisku diplomů jednu tiskárnu. Cílem by mělo být 
zlevnění pořizování diplomů.  
Výbor ÚKAS rozhodl nerealizovat zatím uvedený nákup tiskárny, do doby, než bude ověřena 
skutečná cenová výhodnost tohoto nákupu (pořizovací cena, provozní náklady, možnosti 
využití dosavadního poskytování tisku diplomů, …)    Ú – 8/133 
5. Různé  



- manažer pro Ústecký kraj informoval výbor ÚKAS: 
 - o postřezích a dojmech ze své účasti na OK a KK školních soutěží PR a ŠP (různá 
kvalita zajištění, různá úroveň závodů, ale všude nadšení a soutěživost) 
 - o návrhu přejmenovat pro budoucí období „přebor kraje“ na „mistrovství kraje“ 
 - o záměru uspořádat soutěž pro přípravku a elévy, dodá tištěný materiál 
 - o nutnosti předložit na KÚ Ústeckého kraje požadavek na vydání postoje ÚKAS 
k výstavbě víceúčelového zázemí, plánovaného vybudovat oddílem USK Provod Ústí n/L a 
záměrem vybudovat tréninkový tunel oddílem AC Ústí n/L, ve vztahu k požadavku ÚKAS 
ohledně výstavby atletické haly v kraji. Po diskuzi k problému bylo konstatováno, že výbor 
ÚKAS si stojí za dosud vyjádřenými postoji, přesto se předseda ÚKAS spojí s předsedou 
ČAS, aby zkoordinoval záměry ČAS se záměry ÚKAS 
 - o potřebě zajímat se o dotace na KÚ Ústeckého kraje (problém dotace ÚK – ČAS) 
 - o možnosti příhraniční spolupráce s Německem (Sasko) 
 
6.  Úkoly 
4/131  Projednat na krajském úřadu ÚK stav vyřizování žádosti o dotaci na pořádání 
krajských soutěží v roce 2018         O: M. Rybák     T: do vyřízení   

5/131   Zajistit dodání, podle termínů pořádání KP, medailí a diplomů pořadatelům KP 
O: J.Mairich    T: průběžně dle termínu konání daného KP 

1/133 Nejpozději do čtvrtka 14.6.2018, předá p. Vachuta diplomy a medaile p. Caldovi, aby 
bylo možné předepsat diplomy před zahájením KP dospělých 16.6.2017 

  O: Vachuta, Calda   T: do 14.6.2018 

2/133 Výbor ÚKAS ukládá předsedovi SK ÚKAS projednat rozpor v propozicích KP ÚKAS 
jednotlivců dospělých s ředitelem KP ÚKAS jednotlivců dospělých a následně opravit 
již vydané propozice, aby odpovídaly požadavku plynoucímu ze zápisu SK 

               O: Calda, Flanderka   T: ihned 

3/133 Předložit a dodat členům výboru ÚKAS tištěný návrh odměn funkcionářům ÚKAS ke 
konečnému posouzení a schválení. O: Rybák   T: ihned 

4/133 Uzavřít s pořadateli KP ÚKAS smlouvy o pořádání přidělené akce v rozsahu 
uvedeném v bodě 2,  písm. c, tohoto zápisu.     O: Holcrová  T: ihned 

5/133 Vyhodnotit jednotlivé KP ÚKAS a na základě vyhodnocení předložit návrh na 
diferenciaci odměn pořadatelům pro rok 2018  O: Flanderka, Mairich T: do 11/2018 

6/133 Proplatit delegovaným funkcionářům na MKU st.žactva v Jihlavě odměnu 500,-Kč na 
základě uzavřené DPP  O: Holcrová   T: po skončení akce 

7/133 Předložit seznam vybraných rozhodčích, kterým budou vydány „modré rozhodcovské 
bundy“ a ty následně předat, dle výborem ÚKAS, schváleného seznamu. 

      O: Mairich   T: do 7/2018 

8/133 Ověřit skutečnou účelnost a  cenovou výhodnost nákupu tiskárny na tisk diplomů pro 
potřeby ÚKAS (pořizovací cena, provozní náklady, možnosti využití dosavadního 
poskytování tisku diplomů, …)   O: Rybák           T: do příští schůze výboru ÚKAS 

 
 
Příští schůze dle požadavku, bude avizováno.                            Zapsal: Milan Rybák 
 



 

Úprava rozpočtu po schválení příspěvku z Fondu ÚK 

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE 

Žadatel 

Název  Ústecký krajský atletický svaz (ÚKAS) Právní forma spolek 

Ulice Vaníčkova 11 IČ  70920770 

PSČ, Obec 400 01  Ústí nad Labem Telefon 603397790 

Název projektu 

Organizace soutěží ÚKAS v roce 2018 

Rozpis celkových nákladů (rozpočet)       

Druh Částka v Kč Z toho dotace 

příprava sportovišť pro zajištění soutěže 
               70 000,00 
Kč  

               49 000,00 
Kč  

odměny pořadatelům a rozhodčím 
             100 000,00 
Kč  

               70 000,00 
Kč  

zajištění elekt. časomíry a zpracování výsledků v systému atletická kancelář 
               35 000,00 
Kč  

               24 500,00 
Kč  

ověření větroměrů  a certifikace časomíry 
               15 000,00 
Kč  

               10 500,00 
Kč  

nákup medailí, pohárů, diplomů a plaket pro vítěze soutěží 
               30 500,00 
Kč  

               21 500,00 
Kč  

pronájem sportovišť  
               30 000,00 
Kč  

               21 000,00 
Kč  

Tisk soutěžních brožur a dílčích propozic závodů 
                  5 000,00 
Kč  

                  3 500,00 
Kč  

      

      

      

              

      

              

      

      

      

      

      

      

CELKEM  285 500,00 Kč   200 000,00 Kč  
  

   
  

  

  
   

  
  

Náklady 

Schválená částka ZÚK, RÚK 200 000 Kč Celkové náklady  285 500 Kč 

Kolik % z celkových nákladů tvoří požadovaná částka - závazný ukazatel 70,05% 

              

       

       

Datum: 02.06.2018 
   

Podpis : ing.Milan Rybák 


