
Zápis z jednání Valné hromady KKAS konané dne 10. 3. 2020 v Chodově 

 

Jednání valné hromady bylo svoláno rozhodnutím VV KKAS ze dne 16. 1. 2020, pozvánky byly 

rozeslány e-mailovou korespondencí na jednotlivé kluby/oddíly KKAS předsedou VV KKAS 

Jackem Přibáněm dne 4. 2. 2020. 

 

Jednání valné hromady bylo zahájeno dne 10. 3. 2020 v 18.50 hodin v restauraci U Žílů, 

Havlíčkova ulice, Chodov. 

Jednání zahájil předseda VV KKAS Jacek Přibáň, přivítal přítomné. 

 

1. Bylo zvoleno pracovní předsednictvo – VV KKAS předložen návrh (vše bez titulů) : Jacek 

Přibáň, Karel Matička, Martin Nešvera – hlasování : zřejmou většinou zvoleni. 

Návrh na spojení mandátové a návrhové komise – hlasování : zřejmou většinou schváleno. 

Byla zvolena návrhová/mandátová komise – VV KKAS předložen návrh : Petr Pavelka (předseda), 

Lucie Markusková, Petr Vukliševič – hlasování : zřejmou většinou zvoleni. 

 

2. Zpráva mandátové komise – přednesla Lucie Markusková: Bylo pozváno 12 delegátů, je 

přítomno 9 delegátů, 2 delegáti omluveni, 1 delegát nepřítomen. Valná hromada je schopná 

usnášení. (Viz přiložená prezenční listina.) 

 

3. Byl zvolen předsedající – návrh VV KKAS Jacek Přibáň – hlasování : zvolen zřejmou většinou. 

 

4. Program Valné hromady KKAS – P. Pavelka navrhuje doplnit bod 9. „Stanovení počtu dalších 

členů VV KKAS na další volební období“, dle dle Volebního řádu VH KAS – předpis 2/2016, čl. 1, 

odst. b), další body programu přečíslovat vzestupně. 

Hlasování : zřejmou většinou návrh schválen. 

 

5. Kontrola usnesení VH KKAS 2019 – uloženo uspořádání školení rozhodčích 3. třídy, splněno – 

vyškoleno celkem 38 rozhodčích, uspořádáno specializační školení – vážení náčiní. 

 

9. Stanovení počtu dalších členů VV KKAS na následující volební období – P. Pavelka navrhuje 4 

(čtyři). 

M. Sabadin – dotaz a poznámka, zda je možná účast zástupců dalších oddílů na jednání VV KKAS. 

P. Vukliševič – navrhuje rozšíření počtů členů VV KKAS, aby každý oddíl měl zastoupení, 

k oběma návrhům diskuze – L. Markusková – nezbytná náplň činnosti každého člena VV, P. 

Pavelka – každý oddíl může navrhnout kohokoliv a jakýkoliv počet svých členů, současně je 

obtížné vůbec hledat kandidáty, kteří se chtějí práci věnovat, M. Nešvera – netříštit síly, ve VV 

SKAS jsou členové 4 oddílů, P. Pavelka – žádný předpis nezakazuje účast kohokoliv na jednání VV 

KKAS. 

P. Vukliševič – protinávrh 6 (šest) dalších členů VV KKAS na následující období, hlasování - 

1 pro, 2 proti, 6 zdržel se, 

hlasování o původním návrhu – 8 pro, 1 proti, 0 zdržel se. 

 

10. L. Markusková – poděkování J. Ondráčka za spolupráci při naplňování ročenek a statistik, 

informace o plánovaném školení stran AK2, nezbytnost předávání informací v oddílech, úprava 

bodování krajské soutěže přípravek, reakce J. Přibáň – bodování přípravek bude projednáno VV 

KKAS, 

P. Pavelka – připomínka k nasazování startujících v bězích v rámci Mistrovství Karlovarského kraje 

v hale, reakce O. Dvořák, J. Přibáň – důvodem je zvýšení konkurence i pro naše závodníky. 

 



11. M. Nešvera – pozitivní hodnocení hospodaření s dobrou tvorbou úspor, eventuální možnost 

podpory klubů, které se dostanou do finančních obtíží, Karlovarský kraj jako „outsider“ atletického 

hnutí – malá členská základna jako důsledek velikosti kraje. 

 

 

Usnesení Valné hromady KKAS konané dne 10. 3. 2020 v Chodově 

 

1. Valná hromada zvolila pracovní předsednictvo ve složení (vše bez titulů) : Jacek Přibáň 

(předseda), Karel Matička, Martin Nešvera. 

 

2. Valná hromada rozhodla o spojení mandátové a návrhové komise a zvolila jejich členy : Petr 

Pavelka (předseda), Lucie Markusková, Petr Vukliševič. 

 

3. Valná hromada schválila program jednání s následující změnou : Zařazuje se bod 9. Stanovení 

počtu dalších členů VV KKAS na následující volební období, následující body původního programu 

budou přečíslovány vzestupně. 

 

4. Valná hromada schvaluje : 

     a) zprávu o činnosti Výkonného výboru KKAS za uplynulé období od předchozí valné hromady 

přednesenou předsedou VV KKAS Jackem Přibáněm (v příloze), 

     b) zprávu o hospodaření KKAS za rok 2019 a účetní uzávěrku za rok 2019 - předložené 

v písemné podobě Miroslavem Sabadinem (v příloze), 

    c) rozpočet KKAS na rok 2020 předložený v písemné podobě Miroslavem Sabadinem 

(v příloze), 

    d) zprávu revizora KKAS za uplynulé období od předchozí valné hromady předloženou 

v písemné podobě Karlem Matičkou (v příloze). 

 

5. Valná hromada stanovuje dle Volebního řádu VH KAS – předpis 2/2016, čl. 1, odst. b), na 

následující volební období počet dalších členů VV KKAS : 4 (čtyři). 

 

 

Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

 

 

 

Zapsal 10. 3. 2020 Petr Pavelka 

 

 

 

Petr Pavelka (předseda návrhové komise) 

 

 

 

Lucie Markusková (člen návrhové komise) 

 

 

 

Petr Vukliševič (člen návrhové komise) 


