
Zápis z 22. jednání VV KASO konaného 19. 6. 2019 v Olomouci 

Přítomni: Dočkal, Hrabal, Milas, Pudilová, Rakowski, Sadil, Novotný, Čečman 

 

Úkoly: 

 

1. Upozorňujeme na zahájení příjmu žádostí o dotace z Olomouckého kraje v těchto 

dotačních programech a titulech: 

Podpora sportovních akcí (příjem žádostí 1. 7. – 16. 8. 2019) 

Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v 

roce 2019 (příjem žádostí od 31. 5. 2019 - 26. 7. 2019) 

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba 

sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem 

žádostí 31. 5. - 1. 7. 2019) 

více informací naleznete zde: https://www.kr-olomoucky.cz/aktualni-dotacni-

programy-cl-4373.html      Z: hospodáři 

 

2. VV KASO delegoval Lucii Belfínovou jako zástupkyni rozhodčích KASO na 

zahraniční závody – Memoriál Kamili Skolimowskiej v termínu 14. 9. 2019. Cílem 

výjezdu je sledování činnosti rozhodčích při významném závodě. Potvrzení na ČAS 

zašle         Z: Pudilová 

 

3. R. Novotný zhodnotil průběh a organizaci školních atletických soutěží – Pohár 

rozhlasu, Štafetový pohár, Atletický trojboj, Čokoládová tretra. Připomínky byly 

zaslány v hodnocení krajských garantů vedoucí školních soutěží ČAS V. Purmanové.  

V sumách příspěvků pro pořadatele na jednotlivá okresní kola panovaly významné 

rozdíly. V roce 2020 stanovit pravidla pro určení výše příspěvků pořadatelům a 

navrhnout rozpočet na okresní a krajská kola. 

Je nutné v nejbližší době stanovit termíny Středoškolského atletického poháru, který 

proběhne napodzim. Předběžné termíny: OK Olomouc – 17. 9., KF Olomouc 25. 9. 

S okresními organizátory zajistí SŠ pohár   Z: Novotný 

 

4. L. Pudilová informovala o chystaných změnách v koncepci atletických rozhodčích 

– úprava systému odměňování rozhodčích, vytvoření el. zprávy hl. rozhodčího atd. 

Hlavní rozhodčí pro soutěže MČR v roce 2019 budou odměňováni prostřednictvím 

příkazní smlouvy z ČAS. 

 

5. D. Dočkal informoval o průběhu VH OLKO ČUS. KASO získá příspěvek na 

činnost z ČUS ve výši 33 000 Kč a byl předběžně schválen příspěvek z CISKO pro 

reprezentanty. 

 

6. V termínu 23. 11. 2019 proběhne finále běžeckého poháru mládeže 2019 v Dříteči 

v rámci MČR v přespolním běhu. Vedoucím pro krajské štafety KASO byl jmenován 

M. Sadil. Nominaci závodníků a organizaci zajistí  Z: Sadil 

 

https://www.kr-olomoucky.cz/aktualni-dotacni-programy-cl-4373.html
https://www.kr-olomoucky.cz/aktualni-dotacni-programy-cl-4373.html


7. Byly schváleny dotace pro atletické reprezentanty ČR z dotačních titulů Podpory 

reprezentantů ČR z Olomouckého kraje. Bylo schváleno všech 16 žádostí atletů 

v celkové výši 184 000 Kč. 

 

8. Připomínáme, že do 30. 6. 2019 musí být vloženy účetní závěrky 2018 a zprávy o 

činnosti spolků v roce 2018 na justici.cz. a is-sport.msmt.cz. 

 

Různé – informace 

1. Vedoucí atletický výpravy R. Kopecký podal organizační informace k průběhu 

LODM 2019.  Začátek atletických soutěží je v pondělí 24. 6.2019.  

 

2. Byla dokončena rekonstrukce atletického stadionu v Zábřehu. Jsou plánovány 

zahajovací závody v září 2019 za pomoci KASO. 

 

3. D. Dočkal podal průběžnou zprávu o plnění rozpočtu KASO. 

 

4. Dne 20. 6. 2019 proběhne VH okresní organizace ČUS. 

 

 

Příští jednání se uskuteční ve středu 21. srpna 2019 od 13,00 hod. v klubovně AK 

Olomouc. 

 

 

Zapsal Mgr. Robert Novotný    předseda RNDr. Drahoslav Dočkal 

http://is-sport.msmt.cz/

