Zápis z valné hromady Jihočeského krajského atletického svazu
Datum: 7. 4. 2021
Místo: České Budějovice, Clarion Congress Hotel
Počet přítomných delegátů: 17
Valná hromada byla svolána výborem JčKAS dne 11. 2. 2021 při schůzi Výboru KAS na datum 19. 3. 2021.
Poté došlo k posunu termínu VH na 7. 4. 2021, což bylo oznámeno předsedou KAS všem předsedům oddílů
a oddílům skrze emailové adresy dne 3. 3. 2021. Pozvánka byla rozeslána na emailové adresy předsedů
oddílů a na emailové adresy oddílů 3. 3. 2021. Pozvánka byla zveřejněna na webu KAS 3. 3. 2021 vč.
dalších náležitostí.
1.

Prezentace a zahájení

Zasedání valné hromady zahájil v 16:30 předseda JčKAS, Pavel Novák. Přivítal přítomné a upozornil, že
valná hromada probíhá podle Stanov ČAS, Jednacího řádu valných hromad KAS a Volebního řádu valných
hromad KAS, a že tyto předpisy jsou namístě vytištěné k nahlédnutí. Poté oznámil, že podle údajů
z prezenční listiny je přítomno 17 delegátů z 28 pozvaných a předem konstatoval, že valná hromada je
usnášeníschopná.
2.

Schválení programu valné hromady

Předseda KAS seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady tak, jak byl navržen a rozeslán
v pozvánce a zeptal se přítomných delegátů, zda má někdo doplňující návrh anebo protinávrh. Protože
nikdo z delegátů nevznesl ani doplňující návrh ani protinávrh, nechal předseda KAS hlasovat o návrhu
pořadu jednání valné hromady. Valná hromada návrh pořadu jednomyslně schválila.
3.

Volba předsedajícího, skrutátorů, mandátové komise, návrhové komise

Předseda KAS poté seznámil VH s návrhem na osobu předsedající Moniku Drhovskou. Dotázal se delegátů,
zda mají jiný návrh a vzhledem k tomu, že nikdo jiný návrh neměl, dal hlasovat o volbě předsedajícího.
VH zvolila jako předsedající Moniku Drhovskou 17 hlasy PRO, 0 hlasy PROTI a 0 hlasy ZDRŽEL SE.
Následně předseda KAS zahájil volbu skrutátorů valné hromady. Na návrh výboru KAS valná hromada
zvolila skrutátory
Moniku Horáčkovou 17 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE
Ludvíka Vacka
17 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE
Následně předseda KAS zahájil volbu mandátové komise. Seznámil delegáty s návrhem výboru KAS na
členy mandátové komise – Moniku Drhovskou, Urse Gysela a Petra Bahenského a zahájil volbu mandátové
komise. VH zvolila jako členy mandátové komise
Moniku Drhovskou 17 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE
Urse Gysela
17 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE
Petra Bahenského
17 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE
Po volbě mandátové komise požádal předseda KAS Urse Gysela, aby po volbě návrhové komise seznámil
VH s výsledkem ověření mandátů a uvedl počet pozvaných delegátů, počet prezentovaných delegátů a
konstatoval ne/usnášeníschopnost valné hromady.
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Následně předseda KAS zahájil volbu návrhové komise. Seznámil delegáty s návrhem výboru KAS na členy
návrhové komise – Pera Bahenského, Bohuslava Víta a Jaroslavu Mlsovou a zahájil volbu návrhové komise.
VH zvolila jako členy návrhové komise
Petra Bahenského
17 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE
Bohuslava Víta
17 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE
Jaroslavu Mlsovou
17 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE
Poté předseda KAS vyzval zvolené činovníky valné hromady, aby se ujali svých funkcí a předal řízení valné
hromady zvolené předsedající.
Předsedající vyzvala Urse Gysela, člena mandátové komise, aby seznámil valnou hromadu s výsledky
ověření mandátů. Urs Gysel konstatoval, že z pozvaných 28 delegátů je přítomno 17, tj. 61 %. Podle
zjištění mandátové komise je valná hromada usnášeníschopná. K platnému usnesení je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny delegátů přítomných v době usnášení, tj. 9 delegátů.
4. Volba volební komise
Předsedající zahájila volbu volební komise. U předsedající se sešly návrhy na volební komisi ve složení –
Lenka Baronová, Pavel Fleischmann a Otakar Kinšt.
VH zvolila jako členy volební komise
Lenku Baronovou
17 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE
Pavla Fleischmanna
17 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE
Otakara Kinšta
17 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE
5.

Projednání zprávy o činnosti Výboru KAS za období 2020

Předseda KAS, Pavel Novák, přednesl Zprávu o činnosti výboru KAS za období 2020. Předsedající vyzvala
delegáty k diskuzi o obsahu zprávy a poté navrhla VH, aby přednesenou zprávu vzala na vědomí. VH se
poté aklamací usnesla, že bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti výboru KAS.
Vedoucí trenér SCM, Tomáš Najbrt, byl omluven a jeho Zprávu o činnosti SCM a SG přednesla Monika
Drhovská. Předsedající vyzvala delegáty k diskusi o obsahu zprávy a poté navrhla VH, aby přednesenou
zprávu vzala na vědomí. VH se poté aklamací usnesla, že bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti
SCM a SG.
Předseda komise rozhodčích, Ludvík Vacek, přednesl Zprávu o činnosti rozhodčích. Předsedající vyzvala
delegáty k diskuzi o obsahu zprávy a poté navrhla VH, aby přednesenou zprávu vzala na vědomí. VH se
poté aklamací usnesla, že bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti rozhodčích.
Předseda soutěžní komise, Václav Tipka, byl omluven a jeho Zprávu soutěžní komise přednesla Monika
Drhovská. Předsedající vyzvala delegáty k diskuzi o obsahu zprávy a poté navrhla VH, aby přednesenou
zprávu vzala na vědomí. VH se poté aklamací usnesla, že bere na vědomí přednesenou zprávu soutěžní
komise.
Předseda komise mládeže, Urs Gysel, přednesl Zprávu komise mládeže. Předsedající vyzvala delegáty
k diskuzi o obsahu zprávy a poté navrhla VH, aby přednesenou zprávu vzala na vědomí. VH se poté
aklamací usnesla, že bere na vědomí přednesenou zprávu předsedy komise mládeže.
Všechny zprávy členů výboru jsou součástí Výroční zprávy KAS za rok 2020, která je ke stažení na webu
KAS.
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6.

Projednání Výroční zprávy 2020

Předsedající seznámila VH s Výroční zprávou KAS 2020, která byla zveřejněna na webu KAS a zaslána na
mailové adresy předsedů oddílů a na mailové adresy oddílů. Jedna vytištěná kopie byla k dispozici
k nahlédnutí na VH. Předsedající vyzvala delegáty k diskusi o obsahu zprávu a poté, co nebyl žádný dotaz,
dala hlasovat o schválení Výroční zprávy KAS 2020.
Valná hromada se usnesla, že předloženou Výroční zprávu KAS 2020 schvaluje 17 hlasy PRO, 0 hlasy
PROTI a 0 hlasy ZDRŽEL SE.
7.

Projednání účetní závěrky KAS a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření

Hospodářka KAS, Monika Horáčková, okomentovala účetní závěrku KAS za předcházející účetní období a
rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření – navýšení vlastního jmění Jihočeského krajského
atletického svazu o 24 000 Kč (výsledek hospodaření za rok 2020 po zdanění). Následně předsedající
vyzvala k diskusi a poté navrhla valné hromadě, aby předloženou účetní závěrku a rozhodnutí o naložení
s výsledkem hospodaření schválila.
Valná hromada se poté usnesla, že předloženou účetní závěrku a rozhodnutí o naložení s výsledkem
hospodaření schvaluje 17 hlasy PRO, 0 hlasy PROTI a 0 hlasy ZDRŽEL SE.
8.

Projednání zprávy revizora

Revizor KAS, Milan Prášil, přednesl valné hromadě zprávu o své činnosti za období od přecházející valné
hromady a přidal návrhy do usnesení valné hromady.
• Ve spolupráci s manažerkou KAS provádět evidenci atletických kroužků a fyzických osob účastnících
se jejich činností, viz čl. XV, bod (4), ad e) Stanov.
• Projednat vhodné investování finančních prostředků s ohledem na inflaci.
• Do každého jednání VV zařadit bod „Hospodaření JčKAS“ (informace o dotacích, platby oddílů,
sledování pohledávek, vyrovnávání závazků apod).
• Provést aktualizaci webových stránek JčKAS.
• Zpracovat Směrnici JčKAS – Zásady hospodaření (definovat účetní doklady, jednotný formulář
dohody o provedení práce, formulář výplatnice a další). Termín: 30. 6. 2021.
Po přednesení zprávy vyzvala předsedající delegáty k diskusi o obsahu zprávy a poté navrhla valné
hromadě, aby přednesenou zprávu vzala na vědomí. Valná hromada se poté usnesla, že přednesenou
zprávu bere na vědomí 17 hlasy PRO, 0 hlasy PROTI a 0 hlasy ZDRŽEL SE.
9.

Projednání návrhu rozpočtu KAS na rok 2021

Hospodářka KAS, Monika Horáčková, okomentovala návrh rozpočtu KAS na rok 2021. Následně
přednášející vyzvala delegáty k diskusi nad okomentovaným návrhem rozpočtu a dodala, že úplný návrh
rozpočtu bude předložen do 15. května 2021 a poté předsedající navrhla valné hromadě, aby předložený
návrh rozpočtu schválila. Valná hromada se poté usnesla, že předložený návrh rozpočtu schvaluje 17 hlasy
PRO, 0 hlasy proti a 0 hlasy ZDRŽEL SE.
10. Volba předsedy KAS a členů Výboru KAS
Předsedající konstatovala, že Valná hromada v předcházejícím roce ve smyslu čl.1 písmeno b) Volebního
řádu valných hromad KAS rozhodla o počtu členů výboru Jihočeského krajského atletického svazu, kteří
budou voleni na další volební období tak, že se usnesla, že bude voleno 6 členů výboru KAS + 1 předseda
KAS.
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Předsedající dále konstatovala, že volební období předsedy KAS, dalších členů výboru KAS a revizora KAS
započne dne 7. dubna 2021 a skončí dnem zvolení nového výboru KAS na VH JčKAS v roce 2025.
Valná hromada následně přistoupila k volbě předsedy KAS a členů výboru KAS. Někteří kandidáti nebyli
přítomni, nevyužili práva vystoupit nebo byla přednesena jejich zpráva v zastoupení jiné osoby. Přítomní
kandidáti nevyužili možnosti svého vystoupení.
Předsedající udělila slovo předsedkyni volební komise, Lence Baronové, aby se ujala řízení voleb.
Předsedkyně volební komise před samotným zahájením volby seznámila delegáty valné hromady s pravidly
volby. Volba se konala jako tajná postupem podle článků 7 až 10 Volebního řádu valných hromad KAS.
Delegáti volili 1 kandidáta z 1 navrženého kandidáta, Pavla Nováka (SK Čtyři Dvory České Budějovice), na
funkci předsedy KAS a 6 kandidátů z 10 navržených kandidátů na funkci člena výboru KAS: Petr Bahenský
(T. J. Sokol České Budějovice), Urs Gysel (TJ Nová Včelnice, z.s.), Monika Horáčková (SK Čtyři Dvory
České Budějovice), Lucie Lomská (TJ SK Čéčova Č.Budějovice, z.s.), Tomáš Najbrt (T. J. Sokol České
Budějovice), Lukáš Nový (TJ SK Čéčova Č.Budějovice, z.s.), Michal Rybák (SK Čtyři Dvory České
Budějovice), Václav Tipka (TJ KOH-I-NOOR Č.Budějovice, z.s.), Ludvík Vacek (T. J. Sokol České
Budějovice) a Pavel Váňa (TJ SK Čéčova Č.Budějovice, z.s.)
Delegáti vhodili volební lístky do volební urny a poté se volební komise odebrala k sčítání hlasů. Po sečtení
hlasů vyhlásila volební komise výsledky voleb:
Funkce předsedy KAS:
Pavel Novák

16 hlasů

zvolen předsedou KAS

Funkce člena výboru KAS:
Petr Bahenský

15 hlasů

zvolen členem výboru KAS

Urs Gysel

16 hlasů

zvolen členem výboru KAS

Monika Horáčková

15 hlasů

zvolena členem výboru KAS

Lucie Lomská

3 hlasy

Tomáš Najbrt

13 hlasů

Lukáš Nový

2 hlasy

Michal Rybák

9 hlasů

Václav Tipka

11 hlasů

zvolen členem výboru KAS

Ludvík Vacek

15 hlasů

zvolen členem výboru KAS

Pavel Váňa

3 hlasy

zvolen členem výboru KAS

11. Volba revizora KAS
Předsedající udělila slovo předsedkyni volební komise, Lence Baronové, aby zahájila volbu a ujala se řízení
voleb. Delegáti volili 1 kandidáta z 1 navrženého kandidát, Milana Prášila (SK Čtyři Dvory České
Budějovice), na funkci revizora KAS. Kandidát nevyužil svého práva vystoupit.
Předsedkyně volební komise před samotným zahájením volby seznámila delegáty valné hromady s pravidly
volby. Volba se konala jako tajná postupem podle článků 7 až 10 Volebního řádu valných hromad KAS.
Delegáti vhodili volební lístky do volební urny a poté se volební komise odebrala k sčítání hlasů. Po sečtení
hlasů vyhlásila volební komise výsledky voleb:
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Funkce revizora KAS:
Milan Prášil

17 hlasů

zvolen revizorem KAS

12. Volba delegátů na zasedání Valné hromady ČAS
Podle ustanovení článku VI odstavec 4 písmeno b) Stanov Českého atletického svazu bylo pro obsazení
potřeba zvolit 5 delegátů. Z pléna valné hromady byly předloženy tyto návrhy na delegáty valné hromady
Českého atletického svazu – Monika Drhovská, Stanislav Gryc, Urs Gysel, Pavel Novák a Lucie Šetelíková.
Předsedkyně volební komise poté zahájila volbu delegátů valné hromady Českého atletického svazu. Volba
se konala jako tajná postupem podle článků 7 až 10 Volebního řádu valných hromad KAS. Delegáti vhodili
volební lístky do volební urny a poté se volební komise odebrala k sčítání hlasů. Po sečtení hlasů vyhlásila
volební komise výsledky voleb:
Monika Drhovská

17 hlasů

zvolena delegátem valné hromady ČAS

Stanislav Gryc

17 hlasů

zvolen delegátem valné hromady ČAS

Urs Gysel

17 hlasů

zvolen delegátem valné hromady ČAS

Pavel Novák

17 hlasů

zvolen delegátem valné hromady ČAS

Lucie Šetelíková

17 hlasů

zvolena delegátem valné hromady ČAS

13. Diskuse a interpelace (dotazy)
Otakar Kinšt navrhnul, aby se v roce 2021 povolil start ročníku 2010 zároveň v soutěži družstev mladšího
žactva i přípravek. Po diskusi rozhodla VH o hlasování k návrhu O. Kinšta.
VH schvaluje povolení startu atletů/atletek ročníku narození 2010 v roce 2021 zároveň v soutěži družstev
mladšího žactva i přípravek v počtu 14 hlasů PRO, 1 hlas PROTI a 2 hlasy ZDRŽEL SE.
Pavel Novák navrhnul odměnu pro revizora KAS Milana Prášila za minulé volební období ve výši 4 000 Kč.
Po diskusi rozhodla VH o hlasování k návrhu P. Nováka.
VH schvaluje odměnu pro revizora KAS Milana Prášila za minulé volební období ve výši 4 000 Kč v počtu
17 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI a 0 hlasy ZDRŽEL SE.
Petr Nývlt poděkoval výboru KAS za jejich práci. Dále se dotazoval, kam se má obrátit, když by chtěl
požádat o výjimku/umožnění přihlásit se na školení trenérů 2. třídy pro ty trenéry, kteří mají letité
zkušenosti, ale jejich dosažené vzdělání jim neumožňuje se školení účastnit. Monika Drhovská mu
doporučila obrátit se na metodickou komisi ČAS. Petr Bahenský, člen metodické komise ČAS, se touto
otázkou též bude zabývat. Proběhla diskuse k trenérům SCM.
Milan Prášil informoval delegáty VH, aby si prostudovali nové směrnice ČAS. Ludvík Vacek doplnil, že
Sazebník poplatků, odměn a náhrad ČAS s doporučením pro KAS je pro JčKAS upraven. Materiál bude
součástí delegace rozhodčích.
Martin Plaček poděkoval pořadatelům soutěží za jejich práci a vyzval VV KAS, zda by bylo možné do
budoucna pořídit pro pořadatele megafony zejména pro rozhodčí skoku dalekého, kterým by usnadnil práci
při vyvolávání závodníků. VV KAS se bude snažit tomuto požadavku vyhovět a dále vyzývá ostatní oddíly,
aby se na VV KAS/krajskou manažerku obraceli s nápady na nákup vybavení pro pořadatele/oddíly (letos
již o dotaci zažádáno, ale podněty do dalších let VV KAS a kr. manažerka uvítají. Dále Martin Plaček označil
sociální zařízení, zejm. toalety na většině stadionech za zcela nevyhovující. Poté proběhla diskuse k tomuto
tématu, načež bylo doporučeno oddílům sledovat dotační programy Jč kraje nebo NSA, kde je možné na
tyto zařízení žádat o dotace (pokud je stadion ve vlastnictví AO/AK), popř. jednat se zástupci obcí/měst
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(pokud je stadion ve vlastnictví města/obce) směrem ke zlepšení stavu. Martin Plaček dále vyzval k většímu
motivování mladých atletů/atletek a odměňování jednotlivců ve stanovených disciplínách v soutěži
družstev. Na oblast motivace je zaměřeno i KCM Jihočeského kraje – atletika, jejímž cílem je motivovat
mladé atlety/atletky. KCM bylo založeno v roce 2020 a JčKAS si slibuje budoucí zvýšení motivace
prostřednictvím zařazování rozsáhlého množství atletů/atletek, kteří budou za své výkony odměňováni.
14. Závěr
Předsedající vyzvala Petra Bahenského, člena návrhové komise, aby shrnul přijatá usnesení.
Valná hromada bere na vědomí:
•
•
•
•
•
•

Zprávu o činnosti výboru KAS za období 2020
Zprávu o činnosti SCM a SG
Zprávu o činnosti rozhodčích
Zprávu soutěžní komise
Zprávu předsedy komise mládeže
Zprávu revizora KAS doplněnou o tyto body:
o Ve spolupráci s manažerkou KAS provádět evidenci atletických kroužků a fyzických osob
účastnících se jejich činností, viz čl. XV, bod (4), ad e) Stanov.
o Projednat vhodné investování finančních prostředků s ohledem na inflaci.
o Do každého jednání VV zařadit bod „Hospodaření JčKAS“ (informace o dotacích, platby
oddílů, sledování pohledávek, vyrovnávání závazků apod).
o Provést aktualizaci webových stránek JčKAS.
o Zpracovat Směrnici JčKAS – Zásady hospodaření (definovat účetní doklady, jednotný
formulář dohody o provedení práce, formulář výplatnice a další). Termín: 30. 6. 2021.

Valná hromada KAS schvaluje:
•
•
•
•
•

Výroční zprávu KAS za rok 2020.
Účetní závěrku a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření – navýšení vlastního jmění
Jihočeského krajského atletického svazu o 24 000 Kč.
Návrh rozpočtu KAS na rok 2021 s doplněním do 15. května 2021.
Povolení startu atletů/atletek ročníku narození 2010 v roce 2021 zároveň v soutěži družstev
mladšího žactva i přípravek.
Odměnu pro revizora KAS Milana Prášila za minulé volební období ve výši 4 000 Kč.

Valná hromada volí za předsedu KAS Pavla Nováka
Valná hromada volí za členy výboru KAS: Petra Bahenského, Urse Gysela, Moniku Horáčkovou, Tomáše
Najbrta, Václava Tipku a Ludvíka Vacka
Valná hromada volí za revizora KAS Milana Prášila
Valná hromada volí za delegáty na valnou hromadu ČAS Moniku Drhovskou, Stanislava Gryce, Urse Gysela,
Pavla Nováka a Lucii Šetelíkovou.
Valná hromada schvaluje přijatá usnesení 16 hlasy PRO, 0 hlasy PROTI a 1 hlasy ZDRŽEL SE.
Předsedající poděkovala delegátům za účast a zasedání valné hromady ukončila.
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Zápis vyhotoven 14. dubna 2021 Monikou Drhovskou

Předsedající

Monika Drhovská

……………………………………..

Členové návrhové komise

Petr Bahenský

……………………………………..

Bohuslav Vít

…………………………………….

Jaroslava Mlsová

…………………………………….

Přílohy:
•

Prezenční listina valné hromady KAS
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