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Zápis z valné hromady KAS Olomouc  
Datum a čas konání: 10. 4. 2018 od 16:30 do 18:00  
Místo konání: Klubovna TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, 779 00 Olomouc 
Valná hromada byla svolána výkonným výborem KAS Olomouc prostřednictvím 
poštovních pozvánek a pozvánka byla zveřejněna také na webových stránkách KAS Olomouc. 
VH se zúčastnilo 14 delegátů s hlasem rozhodujícím z 16 pozvaných, řádně se omluvili 2 
delegáti. Mandátová komise ověřila mandáty přítomných delegátů a konstatovala 
usnášeníschopnost valné hromady. Hosty byli Oldřich Zvolánek, místopředseda ČAS a Mgr. Robert Novotný, manažer 
Krajského atletického svazu Olomouc.  
Program zasedání: 
1. Zahájení 
2. Volba předsedajícího 3. Schválení programu valné hromady 4. Volba mandátové komise, návrhové komise a skrutátorů 5. Zpráva o činnosti KAS za rok 2017 a kontrola plnění usnesení VH 2017 6. Dílčí zprávy předsedů komisí KASO 
7. Zpráva revizora za rok 2017 
8. Zpráva o hospodaření 2017, účetní závěrce 2017 a návrh rozpočtového záměru na rok 2018 9. Diskuse 
10. Návrh usnesení 11. Závěr 



1. Zahájení Valnou hromadu zahájil předseda KAS Olomouc RNDr. Drahoslav Dočkal.  
2. Volba předsedajícího 

Valná hromada zvolila předsedajícím Ing. Jana Milase. 
Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti.  

3. Schválení programu valné hromady 
Valná hromada dále schválila program zasedání. 
Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti.  

4. Volba mandátové komise, návrhové komise a skrutátorů 
Valná hromada zvolila mandátovou komisi ve složení Václav Klvaňa, Miroslav Hrabal, Josef Zika. 
Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti.  
Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení Miroslav Sadil, Renata Mikulová, 
Iveta Janků. 
Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti.  
Valná hromada zvolila skrutátory Zdenka Rakowského a Milana Čečmana. 
Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti.  

5. Zpráva o činnosti KAS za rok 2017 a kontrola plnění usnesení VH 2017 
Zprávu o činnosti KAS Olomouc za rok 2017 přednesl předseda KAS Olomouc RNDr. 
Drahoslav Dočkal. Dále ověřil splnění usnesení VH z roku 2017 a konstatoval, že vše 
bylo řádně splněno.  

6. Dílčí zprávy předsedů komisí KASO  Z jednotlivých zpráv vyplývá: - vzhledem ke stavu členské základny doplňovat v AO/AK proškolené trenéry mládeže, 
doplňovat počty i kvalifikaci rozhodčích pro zachování kvality pořádaných závodů a 
usilovat o zlepšení atletické infrastruktury v kraji - probíhá průběžná aktualizace databáze rozhodčích kraje - na základě rozhodnutí VV KASO informoval předseda komise soutěží mladšího žactva 
KAS Olomouc M. Čečman o střídání disciplín hodu míčkem a hodu oštěpem mladšího 
žactva v soutěži krajského přeboru družstev mladšího žactva  

7. Zpráva revizora za rok 2017 
Zprávu přednesla revizorka Iveta Janků. Konstatovala, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.  



8. Zpráva o hospodaření 2017, účetní závěrce 2017 a návrh rozpočtového 
záměru na rok 2018 

Zprávu o hospodaření za rok 2017 přednesl hospodář KAS Olomouc Mgr. Miroslav 
Hrabal. Dále předložil účetní závěrku za rok 2017, rozpočtový záměr na rok 2018 a navrhl převod nerozděleného zisku a ztrát z minulých let a výsledku hospodaření 2017 
do vlastního jmění KASO.  
Hlasování o předložených výsledcích hospodaření za rok 2017:  Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 
Hlasování o předložené účetní závěrce za rok 2017: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 
Hlasování o návrhu rozpočtového záměru na rok 2018: Pro hlasovali všichni přítomní 
delegáti. 
Hlasování o převodu nerozděleného zisku a ztrát z minulých let a výsledku hospodaření 
2017 do vlastního jmění KASO:    Pro hlasovali všichni přítomní 
delegáti.  9. Diskuse  
Předseda KASO, D. Dočkal, představil R. Novotného, krajského manažera KASO, a 
informoval o oblastech jeho působení.  
J. Zika vznesl dotaz na možnost kontaktování krajského manažera a ve kterých 
oblastech by mohl být ještě AK/AO nápomocen. Zástupcům oddílů byly předány vizitky a 
manažer je k dispozici.  
R. Novotný informoval o projektu Český běh. O možnosti stát se členy Českého 
běžeckého klubu a o výhodách, které z toho plynou. V této souvislosti také dále 
informoval o trenérské licenci trenéra kondičního běhu a možnosti absolvování tohoto 
školení.  
O. Zvolánek podal zprávu o platbě členských příspěvků ČAS a konstatoval, že všichni 
členové z KAS Olomouc mají řádně zaplaceno. Dále podal zprávu o odstoupení 
předsedkyně komise rozhodčích ČAS a hledání jejího nástupce. Dále p. Zvolánek 
informoval o situaci budování nového sídla ČAS a v této souvislosti informoval, že v současné době zatím není centrální archiv ČAS realizován.  
M. Přidal vznesl dotaz, zda bude v roce 2018 uspořádáno MČR v chůzi na 50km. V této souvislosti jej informoval D. Dočkal, že MČR v chůzi na 50km se v roce 2018 
neuskuteční.  
M. Sadil kritizoval činnost AŠSK zejména v oslovování škol k účastem na školních 
atletických soutěžích. R. Novotný podal zprávu o vytvoření databáze kontaktů na 
všechny školy v Olomouckém kraji a o jejím průběžném doplňování o kontakty na 
zainteresované osoby na těchto školách. Kontakty dodávají pořadatelé okresních kol 
školních atletických závodů a také činovníci AŠSK z Olomouckého kraje. Dále R. Novotný 
rovněž zdůraznil oslovování škol z pozice Krajského manažera, v současné době zejména k účasti na Štafetovém poháru.  Pro ostatní školní atletické soutěže rovněž od letošního 
roku pošle pozvánku na školy také manažer KAS Olomouc. 
Dále M. Sadil informoval o stavu budování atletického stadionu 400m o šesti drahách ve 
Šternberku. Vše ve fázi připravené žádosti o dotaci na MŠMT. 



M. Sadil o kritice současného konceptu SCM a o tom, že jsou atleti v SCM podporování 
pouze prostřednictvím společných soustředění, které jsou plánovány v nevhodných 
termínech (mimo vyhlašované prázdniny a např. v době přijímacích zkoušek na SŠ). 
Zařazení sportovci bez další podpory (materiální, zdravotního zabezpečení atd.). Jsou 
další možnosti podpory? 
Pozitivně hodnoceno soustředění běžecké sekce ve Vysokých Tatrách v dubnu 2018.  

10. Návrh usnesení  
Člen návrhové komise Mgr. Miroslav Sadil přednesl návrh usnesení VH KAS Olomouc 2018. 
Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti.    

11. Závěr 
Předseda KAS Olomouc RNDr. Drahoslav Dočkal poděkoval přítomným delegátům za 
účast a zakončil VH KAS Olomouc v 19:15.  
Usnesení valné hromady Krajského atletického svazu Olomouc  1. VH KASO schvaluje:  a) výsledky hospodaření KASO za rok 2017 b) účetní závěrku za 2017 

c) rozpočtový záměr KASO na rok 2018 d) převod nerozděleného zisku a ztrát z minulých let a výsledku hospodaření 
2017 do vlastního jmění KASO  
2. VH KASO bere na vědomí:  a) zprávu VV KASO o činnosti za rok 2017 přednesenou předsedou KASO  b) zprávy předsedů komisí KASO c) zprávu revizora KASO, který konstatoval, že nebyly zjištěny žádné nedostatky 

d) kontrolu usnesení z VH z roku 2017  
Zápis vyhotoven dne 9. 5. 2018     Ing. Jan Milas předsedající valné hromady      Mgr. Miroslav Sadil  Renata Mikulová   Iveta Janků 
člen návrhové komise člen návrhové komise  člen návrhové komise  
Přílohy: prezenční listina, plné moci delegátů 




