
Zápis z výboru Zlínského krajského atletického svazu ze dne 13. 2. 2020 

Přítomni:	 Lukáš Vojtek, Miroslav Uherka, Pavel Bobál, Stanislav Laciga, Pavel Kunt, Pavel 		
	 	 Beznoska

Omluveni:	 Oskar Opavský, Jiří Kadla ml., Jakub Hřib

Host:	 	 Šárka Večerková (revizor)


Schůze začala v 17:00 hod 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze 
a. Krajská termínovka - dořešeny termíny, změna I. kola KPD St. žactva, z 10.5. na 20.5. - 

bude rozděleno na Ml. žactvo nahoře na malém stadionu, St. žactvo na hlavní ploše

	 (Stanislav Laciga, Lukáš Vojtek)


b. Hodnocení KP žactva v hale - hodnoceno velice kladně, také z OL kraje pozitivní ohlasy a 
je oboustranný zájem o konání v roce 2021


	 (Lukáš Vojtek)

c. Krajská štafeta na Indoor Gala v konkurenci silných atletických krajů opět zvítězila 

dokonce v rychlejším čase než v loňském roce. Sestava Kristýna Hlaváčová, Jiří Štípek, 
Karolína Mitanová a Tomáš Zajíc (náhr. Julie Červinková, Petr Bachan). 
(Lukáš Vojtek, Stanislav Laciga)


2. Vyúčtování KP žactva 
a. Vyúčtování technické čety a rozhodčích proběhlo

b. Vyúčtování ostatních služeb proběhne s AK Olomouc


	 (Lukáš Vojtek)


3. Hospodaření za rok 2019 a Návrh rozpočtu na rok 2020 
a. Oba dokumenty byly předloženy. Výbor přijal bez připomínek. Výkonný výbor doporučuje 

ke schválení Valnou Hromadou dne 12. března 2020.

	 (Miroslav Uherka, Výkonný výbor)


4. Žádosti o krajské dotace byly podány v maximální možné míře. 
	 (Miroslav Uherka)


5. Zpráva o činnosti Krajského manažera 
a. Příprava na oponentury, krátká informace a žádost o spolupráci při evidenci nově vzniklých 

sportovišť

b. Běžecký pohár - bude dořešeno, s největší pravděpodobností pouze pro mládež, jednání s 

partnerem AD Sport

c. Nový formát soutěží přípravek - v řešení, k soutěži se přihlásily tyto oddíly: 

AK Zlín, AC SS Uherské Hradiště, TJ Jiskra Otrokovice, Atletika Holešov, TJ Chropyně, TJ 
Spartak Hluk, Elim Vsetín, TJ Valašské Meziříčí, SKM Valašské Metziříčí, AO ŠSK Výsluní 
Uh. Brod - což je 10 subjektů, o 6 více, než v loňském roce. Soutěž je nutné rozdělit do 
dvou skupin a stanovit pravidla. Urgentní! 
(Lukáš Vojtek, Jakub Hřib, Jiří Kadla)


d. Atletika do škol, rozšíření o vybrané školky, zájem projeven ve Zlíně 
(Lukáš Vojtek)




6. Příprava Valné Hromady (12. 3. 2020) - pozvánky byly rozeslány dle směrnice. Byly rozděleny 
úkoly jednotlivým členům výboru v rámci přípravy VH. 
a. Projednání zprávy o činnosti Výboru KAS - Jakub Hřib

b. Projednání zprávy revizora - Šárka Večerková

c. Projednání výroční zprávy KAS


(a) SCM - Stanislav Laciga

(b) Krajské soutěže družstev, soutěže mládeže (družstva i jednotlivci), ligové soutěže - 

Pavel Bobál

(c) Rozhodčí (počty, školení) - Oskar Opavský

(d) Ekonomika, hospodaření, rozpočet - Miroslav Uherka

(e) Mistrovské soutěže, medailová a finálová umístění na MČR - Stanislav Laciga, Pavel 

Kunt, Jiří Kadla ml.

(f) Trenéři (počty, školení) - Pavel Beznoska

(g) Nově vzniklé oddíly/kroužky, stav vybavenosti stadionů, školní soutěže - Lukáš Vojtek

(h) Novinky za rok 2019, WQEB, soutěžní poplatky, řídící pracovníci, vyškolení ŘP/TD, 

celková kompletace Výroční zprávy ze zaslaných materiálů - Jakub Hřib


	ČLENOVÉ VÝBORU KAS ZPRACUJÍ DANÝ ÚKOL DO 27. 2. 2020 A PŘEDLOŽÍ K  
PŘÍPADNÉMU DOPLNĚNÍ PŘEDSEDOVI ZKAS! 

d. Projednání účetní závěrky KAS za rok 2019 a rozhodnutí o naložení s výsledkem 
hospodaření - Miroslav Uherka


e. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2020 - Miroslav Uherka

f. Rozhodnutí o počtu členů výboru KAS na další volební období - Výkonný výbor se shodl 

na počtu devíti členů výboru a tento doporučuje ke schválení Valné Hromadě.


7. Plánovaná školení v nejbližším období 
a. Školení rozhodčích 3. třídy (Holešov 14. 3. 2020) 

Pozvánka bude rozeslána začátkem příštího týdne, nahlášeno předběžně 5 - 10 zájemců z 
Holešova, dalších 10 míst může být nabídnuto zájemcům z dalších oddílů. Zájemcům o 
uspořádání školení je doporučeno spojit se s paní Milenou Opavskou 
MilenaOpavska@seznam.cz


b. Školení trenérů žactva (Holešov 21. a 22. 3. 2020) 
Přihlášky na školení se uzavírají již 17. 2.! Školení všech stupňů se pro letošní rok výrazně 
zdražila. Za školení TŽ posílá pořadatel 500 Kč administrativní poplatek na ČAS.


c. Školení TD a ŘP (Ústí nad Orlicí 21. a 22. 3. 2020) 
Pozvánku obdrželi všichni TD/ŘP. Je nutné potvrdit svoji účast.


d. Obsluha AK2 (plánováno na období před začátkem sezony) 
Lukáš Vojtek informoval o plánovaném školení AK2 pro Krajské manažery, z toho důvodu 
by byl rád, kdyby mohlo školení v rámci KAS navazovat.


8. Zasedání Trenérské rady KAS 
a. Na první lednové schůzi bylo naplánováno po skončení halové sezony

b. Z důvodu průběhu sezony a návaznosti na VH a plnění úkolů je nutné uspořádat schůzi TR 

KAS ve dnech 25. - 27. 2. 2020


9. Diskuse 
a. Revizor interpeloval body z loňského roku: Návrh na nákup optického měřidla, návrh na 

uskutečnění školení první pomoci pro trenéry a ŘP, návrh na podporu TOP závodníků v 

mailto:MilenaOpavska@seznam.cz


kraji - ke všem bodům bylo podáno dostačující vysvětlení. Tyto body zůstávají i nadále v 
řešení.


Schůze ukončena: 18:30 hod

Datum další schůze: Valná Hromada 12. 3. 2020 v 16:00 hod ve Zlíně

Zápis provedl: Lukáš Vojtek

Zápis ověřil: Jakub Hřib
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