
Zápis ze schůze Zlínského krajského atletického svazu 
 
Datum 14.2.2019 
 
Přítomni: O. Opavský, M. Uherka, J. Kadla ml., P. Bobál, A. Kocián 
Omluveni: P. Beznoska, Š. Večerková, L. Vojtek 
 
Schůzi řídil A. Kocián 
 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze 
2. Bod 2c) Aktuální termínová listina závodů sledována průběžně pod vedením P. 

Bobála 
3. Způsob nominace na LODM 2019 – stanoven termín pro uzavření nominace na 

15.5.2019. Pověřen stanovením kritérií byl J. Kadla ml. 
4. Bod 3) Krajské přebory ml. Žactva v hale ve spolupráci s Jihomoravským krajským 

atletickým svazem – zhodnoceny kladně. Do příště zvážit zvolení jiného termínu pro 
větší zájem dětí a otevřít závody i pro starší žactvo. Za Z-KAS organizačně z velké části 
zajistil AK Zlín. 

5. Bod 4) Nabídka oblečení pro rozhodčí stále trvá – při objednání za celý kraj nad 50 ks 
se vztahuje množstevní sleva na každý oddíl. Toto vede ke snížení nákladů. V případě 
zájmu kontaktujte A. Kociána.  

6. Bod 5) A. Kocián byl pověřen ověřením postupu volby nového předsedy a náhrady p. 
Vlčka jako člena výbory v Z-KAS. Pozvánky na valnou hromady Z-KAS budou zaslány 
do 25.2.2019. Součástí programu bude určitě volba delegátů na VH ČAS. Diskutována 
potřeba volby předsedy mimo jiné kvůli ekonomickým záležitostem. Valná hromada 
Z-KAS proběhne 29.3.2019 v AK Zlín od 17 hod. 

7. Bod 6) Podklady pro sestavení rozpočtu připravil p. Uherka. 
8. Kontrola úkolů z předchozí schůze ukončena. 
9. Atletika Holešov získala status SpS dle podmínek ČAS, žádost SKM Valašské Meziříčí 

nebyla akceptována. 
10. Výkonný výbor projednal a schválil hospodaření roku 2018 se záporným 

výsledkem 180.853,-. Z toho příjmy 550.256,- a výdaje 731.019,-. Příjmy tvoří 
příspěvky od ČAS a Zlínského kraje. Ve výdajích jsou započteny dotace pro jednotlivé 
oddíly a dotace na mládež. Ztráta je pokryta z přebytku hospodaření minulých let. 

11. Výbor projednal a schválil rozpočtový záměr na rok 2019 s příjmy 550.000,- a výdaji 
ve výši 595.000,-. 

12. Na Zlínský kraj byla podána žádost o dotaci pro mládež a na krajské přebory. Je 
připraveno k podání daňové přiznání Z-KAS společně s výkazem zisku a ztrát a 
rozvaha. 

13. Štafetový pohár 2019 – zájem o pořadatelství projevilo Uherské Hradiště, Zlín, SKM 
Valašské Meziříčí. Diskutována potřeba motivace škol, aby se zúčastnily závodu. Stále 
není jasné pořadatelství v okrese Kroměříž. 

14. V roce 2019 bylo již vyškoleno 24 rozhodčích 3. třídy, je připraveno další školení 
v Holešově a plánuje se i ve Valašském Meziříčí 

15. Další pravidelná schůze KAS proběhne až po valné hromadě v termínu 11.4., místo 
bude upřesněno. 

 


