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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Novák,
    
 
1. Kontrola úkolů. 
  - návrhy na zařazení do KCTM 
  - podklady pro valnou hromadu 
     
  - zaslat oddílům k připomínkování brožury
 

2. Výbor projednal přípravu valné hromady
 - valná hromada se bude konat ve st
  - technické zabezpečení Fišera 
  - návrh na řízením valné hromady Novák
  - jednací řád, prezence (snímek obrazovky), komise
  - ke schválení výroční zpráva, účetní uzáv
      

3. Výbor schválil hospodaření KAS za 
  - příjmy 977 617 Kč (200 000 Kč KCTM, 155 000 K
  - výdaje 690 203 Kč (neuskutečnilo 1 kolo KPD, KP v p
  - rozdíl +287 414 Kč 
 

4. Výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2021
  - příjmy  700 000 Kč (155 000 KCTM)
  - výdaje  860 000 Kč  
 - rozdíl    -160 000 Kč  

 
5. Výbor schválil příspěvky oddílům, které po
  - navýšení částek z důvodu navýšení p
 - KP víceboje   24 000 Kč, KP mužů
    KP v přespolním běhu 3 000 Kč 
  - KPD mužů a žen 14 000 Kč, KPD junior
     

6. Výbor projednal přípravu Běžeckého poháru mládeže 20
 - ohroženy první dva závody 3.4. (Tř
  - možnosti 1) odložit závody na prázdniny, 2) zrušit jarní 

 
7. Výbor projednal přípravu školení trenér
  - přihlásilo se 24 zájemců, z toho 19 z kraje
  - od 12. do 21.3. teoretická část 
  - 22.3. od 20 do 23 hodin zkouška 
  - 10. a 11.4. praktická část 
  - vedoucí školení Kliner 
 

8. Výbor projednal přípravu školení a doškolení rozhod
  - školení rozhodčích II. třída 2.10. Jihlava
 - doškolení rozhodčích  
       praktická část - 24.4. Třebíč, 1.5. Jihlava
       test 13.4.  
 

9. Výbor projednal zakoupení nových dres
 - oslovit firmy, které vyrábí atletické dresy Fišera
 

10. Různé 
  - kontrola zaplacení příspěvků Tomek
  - změna názvu krajských přeborů na mistrovství kraje (krajské p
  - výbor schválil nákup fotoaparátu a objektivu (medailonky sportovc
  - vedení evidence rozhodčích na závodech 

 

 

 
 
 
Termíny schůzí:  21.4., 9.6., 18.8., 3.11., 1.12. (8.12.)
Zapsal: Vratislav Fišera 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ VYSOČINA
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ze výboru KAS Vysočina – 17. 3. 2021 
Novák, Tomek, Kliner 

    splněno  
    splněno  
      

ipomínkování brožury    splněno  

ípravu valné hromady. 
valná hromada se bude konat ve středu 24.3. od 18 hodin jako videokonference 

Novák 
obrazovky), komise (informovat Tomek) 
četní uzávěrka 2020, rozpočet 2021, usnesení valné hromady 

  

za rok 2020.    
č KCTM, 155 000 Kč investice) 
čnilo 1 kolo KPD, KP v přespolním běhu, společné soustředění, mezikrajová utkání,...)

tu na rok 2021.     
 (155 000 KCTM) 

ům, které pořádají KP nebo KPD. 
navýšení příspěvku rozhodčím 

KP mužů a žen 10 000 Kč, KP žactva 12 000 Kč, KP přípravek 10 000 K
 

KPD juniorů, dorostu a žactva 12 000 Kč, KPD mladší žactva 10 00
 

žeckého poháru mládeže 2021. 
ohroženy první dva závody 3.4. (Třebíč), 11.4. (Nové Město n. M.) 
možnosti 1) odložit závody na prázdniny, 2) zrušit jarní část 

ípravu školení trenérů žactva. 
, z toho 19 z kraje 

 

školení a doškolení rozhodčích. 
ída 2.10. Jihlava  

, 1.5. Jihlava a další závody Pytlíková 

zakoupení nových dresů. 
oslovit firmy, které vyrábí atletické dresy Fišera 

 Tomek 
ů na mistrovství kraje (krajské přebory družstev zůstanou) 

výbor schválil nákup fotoaparátu a objektivu (medailonky sportovců, fotky a videa ze závodů, technika disciplín)
ích na závodech – hlavní rozhodčí poslat Tomkovi 

21.4., 9.6., 18.8., 3.11., 1.12. (8.12.) 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6,  

586 01 Jihlava  
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ní, mezikrajová utkání,...) 

ípravek 10 000 Kč,  

KPD mladší žactva 10 000 Kč 

ů, technika disciplín) 


