
Zápis z jednání VV KKAS 18.2.2020 v Chodově 
 

Přítomni : Přibáň, Sabadin, Dvořák, Zekuciová, Zítka 

Hosté : Markusková, Matička 

 

Jednání řídil p. Jacek Přibáň předseda KKAS 

 

A/ Kontrola zápisu z ledna 2020 : 

 

1/ VH ČAS je až v roce 2021, úprava bodu z minulého zápisu. 

 

2/ VH KKAS 10.3.2020 od 18,30 hodin - místo konání ZMĚNA VH Restaurace U Žílů, 

Havlíčkova ulice.  

J. Přibáň obešle kluby s informací o změně místa konání VH KKAS, L. Markusková dá 

stejnou informaci na web + zápis jednání VV 

 Počet účastníků do 15 lidí, občerstvení zajistí p. Matička. 

 K. Matička připraví zprávu revizora, M. Sabadin zprávu o hospodaření za rok 2019 a návrh 

 rozpočtu 2020.   Na řízení VH bude navržen Přibáň. 

 L. Markusková připraví hlasovací karty, delegát ČAS potvrzen Martin Nešvera 

 

3/  Dovybavení stadionů z prostředků ČAS - klec na kladivo/disk K.Vary, překážky na steepla 

 K.Vary/, spolufinancování není ještě úplně vyčíslené 

 

B/ Další program jednání : 

 

1/ Mistrovství  KKAS v hale – 2 závody, termín, disciplíny i uspořádání v pořádku, 

ekonomicky :  

náklady 95 650,- 

 příjmy 35 500,-  

celkově náklady za obě mistrovství 60 000,-Kč 

  

2/ SCM – E. Zekuciová vypracuje zprávu po M ČR žactva /začátek března/ za všechny halová 

 Mistrovství ČR 

 

3/ Přibáň předložil statistiku rekordů Západočeské oblasti, bude připravena na VH pro kluby a 

 také zveřejněna na webu KKAS 

 

4/ ČAS zveřejnil poplatky klubů pro rok 2020 /poplatek za členskou základnu, ligové soutěže/, 

 upozorňujeme kluby na nutnost dodržení výše částek a termínů. 

 

5/ Různé : 

 Markusková připraví pro zástupce klubu na VH 

a/ Praktickou pomůcku pro rozhodčí /sestavil p. Kubíček/ 

  b/ Práce vrchníka /Kubálek/ 

  

Markusková s platností od 3.2.2020 nastoupila na pozici krajského manažera Českého 

 atletického svazu  

 

 Sabadin – seznámení VV KKAS s výsledky hospodaření 2019 a návrh rozpočtu na rok 

 2020, bude předloženo na VH KKAS, informace o průběhu dotačních programů MŠMT, 

 krajů. 

 



 Zítka – ŠAK obdržel rozhodnutí z MŠMT o dotaci z programu Můj klub, info o konání VH 

 ŠAK, Zítka předsedou, dotace z města, žádosti podány i na kraj na údržbu. 

 

 Zekuciová- upřesnění trenérů SPS a SCM, vydá k tomu zpravodaj, aktualizovat kontakty 

 zařazených závodníků. Sledování webu ČAS - talentovaná mládež. 

 

6/ Brožura KKAS 2020 

 Opravy :  doplnit Memoriál Hanky Trejbalové v M.L., Pohár rozhlasu a SAP v Chebu. 

 Připomínka termínu poplatků za soutěže st. a ml. žactva družstev, stanovení příspěvku pro 

 pořadatele soutěží družstev /časomíra a částku 8 000,-Kč/, přípravky 5 000,-Kč, bude 

 upřesněno v brožuře. 

 MB 100,-Kč za závodníka 

Aktualizace kontaktů činovníků KKAS, klubů KKAS 

 Markusková připraví finální podobu BROŽURY KKAS 2020 

 Počty k tisku – Přibáň. Termín k předání Přibáňovi a dodání fotek – 23.02.2020 

 

 

Zapsal a zpracoval : Oldřich Dvořák 

Datum : 18.02.2020 

  

  

  


