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Zápis z valné hromady KAS Olomouc  
Datum a čas konání: 20. 3. 2019 od 17:00 do 18:30  
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 15 delegátů s hlasem rozhodujícím z 16 pozvaných, řádně se omluvil 1 delegát. Mandátová komise ověřila mandáty přítomných delegátů a konstatovala 
usnášeníschopnost valné hromady. Hosty byli Mgr. Robert Novotný, manažer Českého atletického svazu pro Olomoucký kraj 
a Jarmila Hynková, členka výkonného výboru KAS Olomouc.  
Program zasedání: 1. Prezence a zahájení 
2. Volba předsedajícího 3. Schválení programu valné hromady 4. Volba mandátové komise, návrhové komise a skrutátorů 
5. Volba volební komise 6. Zpráva o činnosti KAS za rok 2018 a kontrola plnění usnesení VH 2018 7. Dílčí zprávy předsedů komisí KASO 8. Zpráva revizora za rok 2018 9. Zpráva o hospodaření 2018, účetní závěrce 2018 a návrh rozpočtového záměru na rok 2019 10. Volba delegátů na VH ČAS 11. Diskuse 12. Návrh usnesení 13. 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 David Šustr, Josef Zika, Iveta 
Janků. 
Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti.  
Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení Miroslav Hrabal, Drahoslav Dočkal, Zdenek Rakowski. 
Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti.  
Valná hromada zvolila skrutátory Renatu Mikulkovou a Antonína Bůžka. 
Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti.  

5. Volba volební komise 
Valná hromada zvolila volební komisi ve složení Jaromír Vaněk, Alexandra Učíková, 
Tomáš Vykydal. Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti.  
Volební komise ze svého středu zvolila předsedou volební komise Tomáše Vykydala. 
Hlasování: Pro hlasovali všichni členové volební komise.  6. Zpráva o činnosti KAS za rok 2018 a kontrola plnění usnesení VH 2018 
Zprávu o činnosti KAS Olomouc za rok 2018 přednesl předseda KAS Olomouc RNDr. Drahoslav Dočkal. Dále ověřil splnění usnesení VH z roku 2018 a konstatoval, že 
vše bylo řádně splněno.  7. Dílčí zprávy předsedů komisí KASO  Z jednotlivých zpráv vyplývá: Komise rozhodčích pracovala ve stejném složení jako v roce 2017. V roce 2018 proběhly 
dvě pracovní schůze této komise. Dále bylo uspořádáno několik školení a doškolení 
rozhodčích. Databáze rozhodčích z Olomouckého kraje je průběžně aktualizována 
předsedkyní krajské komise rozhodčích L. Pudilovou, na kterou je možné se obracet s úpravami. Krajská komise rozhodčích navrhla doporučení pro KASO: 



- úpravu propozic při soutěžích družstev (zejména žactva). Doporučuje účast maximálně 
24 závodníků v technických disciplínách, popř. výkonnostní limity. Je třeba najít vhodný kompromis. - pro soutěž v hodu míčkem házet finálové pokusy jednotlivě podle zápisu. První 3 
pokusy mohou být házeny jedním závodníkem ihned za sebou.  
Vedoucí trenér SCM Olomouckého kraje Zdenek Rakowski podal zprávu o činnosti SCM v Olomouckém kraji a informoval přítomné o počtu zařazených atletů z Ol. kraje do SCM. 
Dále uvedl statistiku výsledků atletů z Olomouckého kraje na Mistrovstvích České republiky v roce 2018 a informoval o úspěších reprezentantů ČR z Olomouckého kraje.  8. Zpráva revizora za rok 2018 
Zprávu přednesla revizorka Iveta Janků. Konstatovala, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.  9. Zpráva o hospodaření 2018, účetní závěrce 2018 a návrh rozpočtového 

záměru na rok 2019 
Zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesl hospodář KAS Olomouc Mgr. Miroslav 
Hrabal. Dále předložil účetní závěrku za rok 2018, rozpočtový záměr na rok 2019 a navrhl převod nerozděleného zisku a ztrát z minulých let a výsledku hospodaření 2018 
do vlastního jmění KASO.  
Hlasování o předložených výsledcích hospodaření za rok 2018:  Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 
Hlasování o předložené účetní závěrce za rok 2018: Pro hlasovali všichni přítomní 
delegáti. 
Hlasování o návrhu rozpočtového záměru na rok 2019: Pro hlasovali všichni přítomní 
delegáti. 
Hlasování o převodu nerozděleného zisku a ztrát z minulých let a výsledku hospodaření 2018 do vlastního jmění KASO:    Pro hlasovali všichni přítomní 
delegáti. 

10. Volba delegátů na VH ČAS Volbu delegátů na VH ČAS řídil předseda volební komise Tomáš Vykydal. Tajemník 
volební komise Robert Novotný konstatoval obdržení 4 písemných návrhů kandidátů na 
delegáty na VH ČAS. Tito kandidáti byli uvedeni na hlasovacím lístku pro volbu. Samotné 
volby probíhaly tajným hlasováním.  Valná hromada zvolila delegátem na VH ČAS Drahoslava Dočkala. 
Hlasování: Pro hlasovalo 14 delegátů. 1 delegát se zdržel hlasování.  
Valná hromada zvolila delegátem na VH ČAS Jana Milase. 
Hlasování: Pro hlasovalo 14 delegátů. 1 delegát se zdržel hlasování.  Valná hromada zvolila delegátem na VH ČAS Roberta Novotného. 
Hlasování: Pro hlasovalo 14 delegátů. 1 delegát se zdržel hlasování.  
Valná hromada zvolila delegátem na VH ČAS Tomáše Vykydala. 
Hlasování: Pro hlasovalo 14 delegátů. 1 delegát se zdržel hlasování. 



 
Předseda volební komise Tomáš Vykydal konstatoval, že všichni kandidáti byli zvoleni v prvním kole voleb ziskem nadpoloviční většiny hlasů prezentovaných delegátů.  11. Diskuse  
Předseda KASO D. Dočkal, připomenul působení krajského manažera ČAS pro Olomoucký kraj R. Novotného, poděkoval mu za dosavadní odvedenou práci a 
konstatoval, že VV KASO nemá výhrad k jeho činnosti.  
R. Novotný poděkoval za bezvadnou spolupráci se všemi oddíly KASO. Dále informoval o 
průběhu vzniku atletického klubu v Rýmařově a jeho přihlášení k činnosti do Krajského 
atletického svazu Olomouc.  J. Zika informoval o průběhu rekonstrukce stadionu v Zábřehu, předběžném termínu 
dokončení v květnu 2019 a plánech na slavnostní otevření a zahajovací závody.  
R. Mikulková podala zprávu o plánech na vybudování atletického sportoviště v Nové 
Hradečné.   M. Sadil informoval o stavu příprav na vybudování atletického stadionu 400m o šesti 
drahách ve Šternberku.   
M. Hrabal nabídnul možnost odkoupení starších doskočišť pro skok do výšky a skok o tyči z AK Olomouc.   12. Návrh usnesení  
Člen návrhové komise Miroslav Hrabal přednesl návrh usnesení VH KAS Olomouc 2019. 
Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti.    13. Závěr  Předsedající Jan Milas a předseda KAS Olomouc RNDr. Drahoslav Dočkal poděkovali 
přítomným delegátům za účast a zakončili VH KAS Olomouc v 18:30.   






