
PARDUffi§ffiKY KRAJSKY ATLETICKV sVAz

Zápis z Valné hrornady a usnesení
Pardubiekéhc kra,!ského at!etického svazu ze dne 23. 6.2a!20

Přítomn í de legáti:
Hvězda Pardubice 4x,AC Pardubíce 3x, ŠrrK Parijubice 2x, Atletika Polička, TJ Svitavy, lscarex ČeskáTřebová,
Jiskra Ústín.O., AC Vysoxé Mý,tr,-,l Dlouaá Třebová, Sokol i{oiice, Ar|etika Chrudim

N e přítomni de legáti:
AK M or. Tře bová, TJ J a blon né n.0,, Activity La nškrou n, Atletika TJ Lanškrou n, Zdraví a sportovn Íaktivity,
Atletický klub Račí údolI SokorŽanlbern<, Spartak Slaiiňany, Jiskra Litomyšl, KPA Pardubice, AC Spartak
Choceň

Hosté:
Libor Varhan ík (ČAs), Dušan Moiltcrls {DR ČAs}, .ad islav Doskočil, Eva Hů blovó, Vlad islava Jonášová

1, Valnou hromadu svolal PKAS 2a. 5. 2O2a elektronickou poštou, 20.5. 2a2a byla pozvánka zveřejněna
na webových stránkách PK,AS,

2. Na Valnou h rornad u bylo pozváno 22 odd ílů s 28 mandáty, č|e nové výboru P KAS, revizor PKAS a

hosté

3. Valná hromada se kor,al; 2i. 5" 2a2a v Fardubicích

4. Valnou hromadu zahá3i', předsecia PKAS p. Doskočilv 16.SCI hodin a ověřil, že je usnášeníschopná.

5. p. Doskočilvzpor"nněl na zesnulého p. Růžičku a všichni přítomní uctiii jeho památku minutou ticha

6. Valná hromada zvoliia předsecajícíno: předsedajícím zvolen pan Josef Marek
16 hlasů pro, ů - rriasů pnoii, j - zcržetse

7. Valná hromada zvo!;ia l^,]afi;atovou komisive složení: pí. Tlapáková, pí, Húb|ová, pí. Kárníková
16 - hlasů pro,0 - hiasťl p:"cti, ú - zdržei se

8. Valná hromada zvalila návrh,:votl komisive složení: p, Skalický, p. Švercl, p. Razým
16 - hlasů pro, 0- hlasů proti, 0 - zdrželse

9. Valná hromada zvoiiia skr"itáiory ve složení: p, Klimeš, p. Vencl
16- hlasů pro,0 - hlasů proti, ů - zcjrželse

10. Zpráva mandá,tové i<,:;n;se. z 28 cprávněných delegátů přítomno 16 - 57,2 %.

Valná hromada je usnášeníschop:Tá

11. Předsedajícíp. Marel< rlar,,rlizrněnu u pí,ogramu - přesun bodu 14 před 13
16 hlasů pro, 0 - hiasů proti, il - zdrželse

]-2. Schválen prograrfi Vainé hr:iniacJy
16 - hlasů pro,0 - hlasů pr,:ti, ů - zdrže1 se

1_3, Zpráva o činnosria výilčl i zp:ávaPi(AS - předneslp. Doskočil



14. Y 17:O5 se prezentovaldeiegát ŠRt< Pardubice - p. Skřivánek
Mandátová kornise - zrněna v počtu přítomných delegátů -z78 oprávněných delegátů přítomno 17 -
60,7%

15. p. Doskočila p. VarhaníkoceniinejlepšítrenéryPardubickéhoklajezarok2019
Trenéři: p, Jón, pí. Jonášová, p, Skřivánex převzaiiocenění. Za nepřítomného p, Červa převzal
předseda AO p. Klirneš.

16, P. Doskočilpogratulovaljnnénenr PKAS p. Stránskému kživotnímu jubi|eu

17. Zprávu o hospocařenía účs"inízávěrku za rok 2aL9 - přednesla pí. Tlapáková
17 - hlasů pro, 0 - pro;i, 0- zdrželse

18. Rozpočtový zárně," na růK 2ů2ů přednes;a pí. Tlapáková
17 - hlasů pro, 0 - proti, ú - rdržeise

19. Zpráva revizora - p. Stráns<ý
Doporučení: aktualizovat směrnici PKAS o proplácení.iízdného a stravného

20. Zprávusoutěžníkornise přec;"resla pí. Hublová a upozornita:
c na dodržovánípravid|a č, t42 iiž od rnladšího žactva - nenastoupeník disciplíně a následným

startům.
o problémy běhern scu*ěžířeši,tvlíhradně svrchníkem disciplíny.

2].. Struktura a rozpissoutěžíplo r" 2ů20 pouze elektronicky
17 - hlasů pro, 0 - pro,c;, O - zo.ržeIse

22. Organizačnízajlšiěriívotei:;-ríVn ža21- početčienů výooru a délkavolebního období
p, Doskočil přednresl návrn - 4 roky a 7 členů VV celkem (předseda plus 6 členů)
17 - hlasů pro,0 - pro;i, 0- zorželse

23. Různé
p. Juliš - navrhii:ro oříšcí ,,ck zvážit pořáciánízávodů ve Vysokém Mýtě - regulérnoststadionu, dále
v letošním roce pchiídai o;č;y r,iedailí p;"o KPJ přípravek

p. Stránský- navrhi po§isovat medaile za KP

p, Sedlák- dotaz jak buce aodrzováno pravidlo č. 1_42 v praxi - násiedovala obšírná a široká diskuse
p. Marek- návnh na Lisl,i3sel'i- Jocit"žovat pravidlo č.1,42]iž od mladšího žactva
17 - hlasů pro, 0 - proti, C - zdnžel se

p. Marek- upozorni! na dclržovánípravidel běhern závodů, zejména z bezpečnostního hlediska -
přítomnost a poiny13 iienéi,ů, r-ilvárů a závodníků po ploše stadionu

p. Varhaník- poděx*vaload;Iilrn zapojeným do projektu Spolu na startu a vyzdvihl prácitrenérŮ a

funkcionářů Pardubické ho kra.!e

24. Návrh na usneseníořecliesi3i" lkai,cxý
17 - hlasů pr, 0 - proti, ú- zc!,žei se

25. p. Doskočiluxončiijecnáníuaitré hromadyv ].8:15 hodina poděkovaldelegátůmzaaktivnípřístup a

popřál všem úspěšnou sezanu 2020



UsNEsENl

Valné hromadv Pardubického kraiského atleťckého svazu

konané dne 23.6.2020

1} Valná hromada bere na vědomí:

a)zprávu mandátové komise, že VH je usnášeníschopná, počet přítomných 17

delegátů z 28, což je 6a,8 %

b) zprávu revizora pana Aleše Stránského

2) Valná hrornada schvaluje:

a)zprávu o činnosti přednesenou předsedou PU KAS Ladislavem DoskoČilem

b) zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za r.2019,

c) rozpočet pro rok 2020

d) strukturu soutěží na r.2020

e) počet členů výboru KAS pro následující volební období 7 včetně předsedy

a délku volebního období 4 roky

3) Valná hromada ukládá výboru PU KAS:

a) na nejbližší schůzi výboru PU KAS projednat diskusní příspěvky všech delegátŮ

b) na závody žactva zajistit dostatečný počet sad medailí

c) prověřit certifikaci stadionu ve Vysokém Mýtě

Zapsal: Mlateček petr

Ověřil: Skalický Luděk

Razím Lukáš

Švercl Alexandr,.....]

Předseda zasedaní VH:
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