Zápis z jednání 158. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu konané v Bílině
24.02.2022 od 15:30 hod.
Přítomni:

Calda, Holcr , Mairich, Rybák,

Omluveni:

Flanderka, Holcrová, Simon (zástupce Dozorčí rady ČAS)

Hosté:

Lesnik (ved.trenér SCM), Vachuta (manažer ČAS pro ÚK) ,

Jednání řídil: Milan Rybák – předseda ÚKAS
Zápis prováděl: Milan Rybák – předseda ÚKAS
1.
Kontrola úkolů
8/135 Mairich – zajistí předání bund pro rozhodčí a nechá podepsat předávací protokol. Úkol převeden na M.Vachutu
T: v průběhu halových KP 2022
Splněno
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). Termín: posunut na konec února 2022
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 T: v průběhu VH ÚKAS 2022
5/155 Mairich – organizačně a personálně zajistit školení a doškolení rozhodčích 2. a 3. třídy, v souladu se schváleným POZ
Po konzultaci bude provedeno do konce ledna 2022 (ve spolupráci s M.Vachutou) …………… Splněno
1/157 Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 157. Jednání Výboru
ÚKAS . Zbývá dokončit:
bod 2 b) nákup medailí, úkol pokračuje, bude uzavřeno po KP elévů jednou celkovou fakturou
bod 2 f) plakety jsou vyrobeny, zbývá je předat a uhradit oproti vystavené faktuře (bude společná s medailemi)
Termín posunut do dubna 2022
2/157 Flanderka – realizovat a dořešit úkoly plynoucí požadavků na zajištění halových KP Ústeckého kraje
Termín: průběžně, s ohledem na halovou sezonu 2022
Splněno
2.
Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová) Ú - 1/158
a) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením faktury za pronájem haly na KP dorostu a st.žactva ve výši 33.250,-Kč
b) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením faktury za pronájem haly na KP dospělých ve výši 28.000,-Kč
c) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovních výloh P.Flanderkovi ve výši 3.400,-Kč (zajištění halových KP, brožura)
d) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovních výloh L.Tomanovi ve výši 1.500,-Kč (zajištění halových KP)
e) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením faktury za zajištění a provozování cílové kamery, včetně propojení na atletickou
kancelář, při halových KP 30.1. a 13.2.2022 v celkové výši 12.000,-Kč
f) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením odměn rozhodčích a funkcionářů na halovém KP 30.1. (23.660,-) a 13.2. (20.800,-)
Hlasování

-

body a, b, c, e, f, ……
bod
d

pro: 4
pro: 3

proti: 0
proti: 0

zdržel se: 0
zdržel se: 1

3.
Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS
a) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o stavu přihlášených AO/AK k činnosti na ČAS. I po urgencích se nakonec
k činnosti na ČAS pro rok 2022 nepřihlásily TJ Solol Obrnice a Bohemia Sport Žatec. DKH Jirkov ukončil členství v ČAS.
Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí
Informace po skončení VV ÚKAS – TJ SOKOL Obrnice se k činnosti na základě dodatečné výzvy přihlásil
b) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o stavu žádosti o dotaci Akademie talentované mládeže olympijských sportů
Ústeckého kraje 2022. Žádost byla řádně podána. Nyní je nutné zpropagovat mez členy ÚKAS cíl a využití dotace (poháry,
sportovní příprava, ….)
Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí
c) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o nových předpisech ČAS – Směrnice ČAS č.1/2022 Soutěžní řád družstev a
Směrnice ČAS o trenérech č. 2/2022 a dále Prováděcí pokyn ke školení, Prováděcí pokyn k prodloužení/obnovení licence
a Prováděcí pokyn k udělování trenérské kvalifikace a jmenování trenérem na základě tělovýchovného studia. ČAS
rovněž schválil návrh na úpravu Sazebníku poplatků, odměn a náhrad. S touto problematikou souvisí i nutnost stanovit výše
odměn funkcionářů při akcích ÚKAS
Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí a ukládá předsedovi KR vypracovat návrh odměn rozhodčím pro KP na
dráháze v roce 2022
Ú - 2/158
d) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o individuální dotaci od KÚ na podporu LODM ve výši 30.000,-Kč (dresy, do
31.3.) Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí a ukládá manažerovi ČAS pro ÚK zpracovat žádost Ú - 3/158
e) Předseda ÚKAS upozornil na blížící se termín 31.3.2022 pro úhradu soutěžního poplatku za účast v soutěžích ČAS a úhrady
členského příspěvku ČAS za rok 2022 (pozor oproti roku 2021 zvýšeno o 50,-Kč/za člena)
f) Předseda ÚKAS odůvodnil VV ÚKAS své rozhodnutí ve věci povolení startů juniorům na halovém KP dorostu a st.žactva
g) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o existenci Analýzy testovacích srazů SCM 2021 (viz webové stránky ČAS)

h) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o vydaných propozicích na přespolní běhy Jarní přespolní běh Louny (27.2.2022),
Běh Kyselkou (19.3.2022), Okolo Pravdy (20.3.2022), Velká Žatecká (2.4.2022)Výbor ÚKAS bere body e, f, g a h na vědomí
i) Předseda ÚKAS upozornil na neshodu registru rozhodčích ÚKAS s registrem rozhodčích ČAS.
Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí a ukládá předsedovi KR sjednotit oba registry Ú - 4/158
j) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o komunikaci s pracovnicí odboru školství ÚK ohledně zajištění dopravy atletů na
LODM 2022 do Olomouce a zpět. Tak jako již několikrát v předešlých letech vyslovil požadavek na odjezd výpravy ihned po
skončení závěrečného ceremoniálu (bezpečnost dětí a chaos při hromadných odjezdech). Termín konání LODM je 26.6.1.7.2022 a s pedagogickým doprovodem na této akci bude sepsána DPP ve výši 5.000,-Kč.
Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí a souhlasí s požadovaným stanoviskem
k) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o stavu příprav na zabezpečení VH ÚKAS 2022 dne 24.3.2022 (zajištění jednací
místnosti, občerstvení, …..) následně proběhla diskuze:
- Petra Flanderka zaslal členům VV ÚKAS oficiální informaci, ve které vysvětlil svůj postoj k případnému dalšímu
fungování ve VV ÚKAS (požadavek účast na všech jednáních VV ÚKAS a úhradu cestovného). Zároveň vyslovil ochotu s tím,
že by pokračoval ve funkci předsedy SK v případě, že by byl nově zvoleným VV ÚKAS k tomu vyzván
- dle současných signálů bude patrně o funkci člena výboru ÚKAS usilovat více kandidátů než je dnes schválený počet členů
VV ÚKAS (5).
- volba počtu členů VV ÚKAS by měla vzejít od počtu „kvalitních“ kandidátů. Cílem by nemělo být navržení člena VV
ÚKAS jen proto, aby měl oddíl ve VV ÚKAS svého zástupce.
- zvážení volby Vedoucího trenéra SCM, manažera a předsedů komisí SK a KR jako zvaných členů VV ÚKAS, či jejich
účast na VV ÚKAS považovat za „automaticky pracovní“ i za cenu že pak nebudou mít právo hlasovat na VV ÚKAS.
- VV ÚKAS na základě upozornění od předsedy ÚKAS souhlasí s formou občerstvení na VH ÚKAS – chlebíčky + nápoj
Doplněno dodatečně, mimo jednání VV ÚKAS:
Při řešení volební problematiky jsme byli upozorněni na ustanovení Volebního řádu VH KASů:
ČÁST PRVNÍ
Volené funkce a volební období
Čl. 1
Volené funkce
Valná hromada volí
a) předsedu KAS,
b) další členy výboru KAS v počtu daném
usnesením valné hromady konané v předcházejícím roce
Z uvedeného vyplývá, že nelze na VH dne 24.3.2022 měnit počet členů VV ÚKAS.
4.
Problematika činnosti komise rozhodčích - předseda komise rozhodčích J.Mairich
- nebyl předložen nový bod do jednání VV ÚKAS
5.
Problematika činnosti komise sportovní - předseda komise sportovní P. Flanderka – podal telefonickou informaci
a) Stav halových KP Ústeckého kraje. Dosavadní KP proběhly dobře. KP mladšího žactva 2022 v hale bude v Jablonci
(sjednaná cena 35.000,-Kč včetně kamery, kanceláře, hlavní rozhodčí a rozhodčích na sektorech, zdravotní služby a vytištění
diplomů. My budeme zajišťovat ředitele, technického delegáta a ceremoniál
Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí
6.
Problematika činnosti statistika - statistik ÚKAS M. Holcr
a) nebyl předložen nový bod do jednání Výboru ÚKAS
7.
Problematika manažera ČAS pro ÚK – Mgr. Miroslav Vachuta
a) Manažer informoval o problematice školních soutěží (Štafetový pohár – ŠP, Pohár rozhlasu – PR). Měla by proběhnout
okresní (7x) a krajské kolo (1x). Pořadatelé pro okresní kola jsou v jednání, pro krajská kola byly nevrženi ŠP – Ústí, PR –
Bílina
8.
Problematika vedoucího trenéra SCM ÚKAS – Alexej Lesnik
a) VT SCM informoval o připravovaném společném soustředění SCM od 18. – 20.3.2022 na Kladně
b) do SCM byla dozařazena Ester Parohová (roč. 2006)
9. Různé
- s ohledem na oznámení J. Mairicha ukončit aktivní práci ve VV ÚKAS a rozhodnutí již dále nekandidovat, navrhl předseda
VV ÚKAS doplatit J.Mairichovi pozastavenou odměnu v celkové výši 4.500,-Kč (požadované úkoly byly dokončeny)
Hlasování
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0 Ú - 5/158
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). Termín: posunut na konec února 2022
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 T: v průběhu VH ÚKAS 2022
1/157 Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 157. Jednání Výboru
ÚKAS . Zbývá dokončit:
bod 2 b) nákup medailí, úkol pokračuje, bude uzavřeno po KP elévů jednou celkovou fakturou
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

2/158 předseda KR - vypracovat návrh odměn rozhodčím pro KP na dráháze v roce 2022

Termín: do 15.4.2022

3/158 manažerovi ÚK - zpracovat žádost na individuální dotaci od KÚ na podporu LODM (dresy) Termín: do 31.3.2022
4/158 předseda KR - sjednotit data v registrech rozhodčích (ÚKAS a ČAS)

Termín: do 15.4.2022

5/158 hospodářka ÚKAS – zajistit vyplacení pozastavené odměny J.Mairichovi ve výši 4.500,-Kč
Příští schůze výboru ÚKAS 24.3.2022 VH ÚKAS v Mostě od 15:45 hodin a následně dle plánu nově zvoleného VV
ÚKAS
Zapsal: ing. Milan Rybák – předseda ÚKAS
Příloha č.1

Jmenování tajemníka volební komise pro volby na valné hromadě ÚKAS konané dne
24.března 2022 v Mostě
Předseda ÚKAS jmenuje, podle článku 3 odst. 6 – Volebního řádu valné hromady ÚKAS,
tajemníkem volební komise pro volby na valné hromadě ÚKAS konané dne 24. 3. 2022
v Mostě Mgr. Miroslava Vachutu.
Podle ustanovení článku 1, písmena a) b) a c) Volebního řádu valné hromady ÚKAS se
budou volit předseda ÚKAS, VH zvolený počet členů výboru ÚKAS a revizor účtů ÚKAS.
Podle ustanovení článku 4, Volebního řádu valné hromady ÚKAS, je návrh kandidáta
oprávněn podat delegát, oddíl nebo klub (člen ÚKAS), návrh se podává tajemníkovi volební
komise písemně, nejpozději 10 dnů před konání valné hromady, tedy nejpozději v pondělí
14.března 2022.
Kontakty na Mgr. Miroslava Vachutu - tel.: 776 265 167, mail: atletikaul@seznam.cz
Příloha č.2 - vzor návrhu na kandidáta dané funkce na VH ÚKAS

AK / AO ……………………………………….
Adresa AO / AK ………………………………….
Věc: Návrh kandidáta na ………*)……….. Výboru ÚKAS
zasíláme návrh na kandidáta na ………*)………. Výboru ÚKAS. Námi navrhovaný kandidát
na funkci …………*)……………… Výboru ÚKAS je:
…………………………………………………………
S panem ………….…… jsme se domluvili a on s návrhem na funkci ……*)…Výboru UKAS
souhlasí.
S pozdravem
……………………………
předseda AO/AK
V ……………, dne do 14.02.2022
Vyjádření navrženého kandidáta:
S návrhem mé osoby na funkci ……………*)…………..Výboru ÚKAS souhlasím.
……………………………….
*) kandidujete na některou z těchto funkcí: předseda Výboru ÚKAS, člen Výboru ÚKAS, revizor Výboru ÚKAS

