PARDUBICKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ
Zápis z jednání výboru PKAS č. 2. 2018
dne 19. 3. 2018
Přítomni : Doskočil, Toušová, Marek, Hüblová, Skalický, Dejdar, Kvapil, Mlateček
Omluven : 1. Kontrola zápisu
úkoly splněny
bod 4 – úprava podpisových vzorů v bance trvá
2.

Halová sezona 2018
- pro náš kraj úspěšná, dobrá účast i výsledky
- p.Dejdar prověří možnost uspořádání KP v hale v roce 2019 v Praze ve Stromovce, ověřit cenu a rozsah
disciplín dle roku 2018– volný termín je 27.1.2019

3. Valná hromada 2018
- termín je 5.4.2018 v 17 hodin v restauraci Signál, Pardubice-Dubina
- návrh pracovního předsednictva : p.Doskočil , p. Marek, mandátová komise : p.Toušová, p.Hüblová,
návrhová komise : p.Skalický, p.Kárníková, třetí členové komisí budou navrženi z pléna
- upozorňujeme atletické oddíly, že za AO se může VH zúčastnit pouze statutární zástupce dle zápisu ve
spolkovém rejstříku nebo jím pověřený zástupce s plnou mocí
- za AO se může zúčastnit jeden zástupce, pouze AC Pardubice dva zástupci a Hvězda Pardubice tři
zástupci (dle počtu registrovaných sportovců – viz stanovy ČAS)
- dle přílohy zkontrolujte statutárního zástupce AO, ne vždy je shodný s kontaktní osobou nebo předsedou
AO
4. Různé
- p.Toušová – informovala o finanční situaci, dosud neznáme konečnou částku pro provoz i soutěže
KAS,na VH bude přednesena zpráva o hospodaření a pouze návrh předpokládaného rozpočtu
- krajský manažer Petr Mlateček informoval o úkolech zadaných ČASem, dále připravuje nový web
PKASu
- p.Skalický při školení měření a vážení v Pardubicích převezme soupravu pro měření a vážení pro Pard.
kraj a přidělí ji rozhodčímu, který bude za materiál odpovídat a dle potřeby zapůjčí pořadatelům závodů
- STK – výbor PKASu se dohodl, že pro rok 2018 zařadí předávání medailí i pro kategorii dorostu
- GDPR – diskuse k zajištění ochrany osobních údajů členů – ČAS vydá pokyny

Příloha : přehledný zápis ve spolkovém rejstříku
Zapsala : Iva Toušová

