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Zápis z valné hromady KAS Olomouc 
 

Datum a čas konání: 17. 6. 2020 od 17:00 do 18:30  

Místo konání: Klubovna TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, 779 00 Olomouc 

Valná hromada byla svolána výborem KAS Olomouc prostřednictvím poštovních 

pozvánek, pozvánka byla zveřejněna také na webových stránkách KAS Olomouc 

a rozeslána i elektronickou poštou. 

VH se zúčastnilo 14 delegátů s hlasem rozhodujícím ze 17 pozvaných, řádně se omluvili 
3 delegáti. Mandátová komise ověřila mandáty přítomných delegátů a konstatovala 
usnášeníschopnost valné hromady. 

Hosty byli Dr. Libor Varhaník, předseda Českého atletického svaz a Mgr. Robert Novotný, 
manažer Českého atletického svazu pro Olomoucký kraj. Valné hromady se dále účastnili 
předseda Krajského atletického svazu Olomouc RNDr. Drahoslav Dočkal a Ludmila 
Pudilová, členka výboru Krajského atletického svazu Olomouc. 

Program zasedání: 

1. Prezence a zahájení 

2. Schválení programu valné hromady 

3. Volba předsedajícího, mandátové komise, návrhové komise a skrutátorů 

4. Volba volební komise 

5. Projednání zprávy o činnosti Výboru KAS 

6. Projednání zprávy revizora 

7. Projednání Výroční zprávy KAS a kontrola plnění usnesení z VH 2019 

8. Projednání účetní závěrky KAS a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření 

9. Projednání návrhu rozpočtu KAS na rok 2020 

10. Volba člena Výboru KAS 

11. Diskuse 

12. Návrh usnesení 

13. Závěr 



1. Prezence a zahájení 

Valnou hromadu zahájil v 17:00 předseda KAS Olomouc RNDr. Drahoslav Dočkal. Přivítal 
přítomné a upozornil, že valná hromada probíhá podle stanov ČAS, Jednacího řádu 
valných hromad KAS a volby podle Volebního řádu valných hromad KAS. Tyto předpisy 
jsou na místě vytištěny a k nahlédnutí. Předseda KAS Olomouc oznámil, že podle údajů 
z prezenční listiny je přítomno 14 delegátů – zástupců členů Krajského atletického svazu 
– ze 17 pozvaných a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. 

 

2. Schválení programu valné hromady 

Valná hromada dále schválila program zasedání. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

3. Volba předsedajícího, mandátové komise, návrhové komise a skrutátorů 

Na osobu předsedajícího byl navržen Ing. Jan Milas. Nikdo z delegátů nepředložil žádný 
protinávrh. Valná hromada zvolila předsedajícím Ing. Jana Milase. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

Valná hromada zvolila mandátovou komisi ve složení Jana Strnadelová, Miroslav Sadil, 

Antonín Bůžek. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení Milan Čečman, David Uhlíř, Zdeněk 

Rakowski. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

Valná hromada zvolila skrutátory Ivetu Janků a Václava Klvaňu. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

4. Volba volební komise 

Valná hromada zvolila volební komisi ve složení Josef Zika, Michaela Mondeková, 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. 

 

5. Projednání zprávy o činnosti Výboru KAS 

Předseda KAS Olomouc RNDr. Drahoslav Dočkal přednesl valné hromadě Zprávu o 
činnosti výboru Krajského atletického svazu za období od předcházející valné hromady. 
Po přednesení vyzval delegáty k diskuzi o obsahu zprávy. K přednesené zprávě nebyly 
vzneseny žádné příspěvky do diskuze.  

Valná hromada se usnesla, že přednesenou zprávu o činnosti výboru KAS bere na 
vědomí. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 



6. Projednání zprávy revizora 

Zprávu přednesla revizorka KAS Olomouc Iveta Janků. Konstatovala, že nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. Originální účetní doklady jsou průběžně zpracovávány a ukládány 
v sídle Krajského atletického svazu, tak i po roční uzávěrce jsou rovněž archivovány 
v tomto sídle. 

Roční uzávěrku zpracoval daňový poradce Tomáš Dohnal. Účetní jednotka nedluží žádné 
částky, které vznikly v daném účetním období, nemá finanční nebo jiné závazky. 

Proběhla kontrola plnění podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace: 

1) Na přípravu krajské reprezentace Olomouckého kraje na Letní olympiádu mládeže 
2019. 

2) Na krajské soutěže dětí a mládeže 2019. 

Závěr kontroly – bylo konstatováno, že byly splněny podmínky stanovené ve smlouvě o 
poskytnutí dotace, nebylo žádné pochybení. 

Zůstatek v pokladně k 31. 12. 2019 souhlasil se zůstatkem v pokladních záznamech. 

S finančními prostředky bylo nakládáno s péčí řádného hospodáře. 

K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné příspěvky do diskuze. 

Valná hromada se usnesla, že přednesenou zprávu revizora KAS bere na vědomí. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

7. Projednání Výroční zprávy KAS a kontrola plnění usnesení z VH 2019 

Výroční zprávu KAS za rok 2019 přednesl předseda KAS Olomouc RNDr. Drahoslav 
Dočkal. Jednotlivé části Výroční zprávy přednesli předsedové komisí KAS Olomouc. 
Předseda KAS Olomouc dále ověřil splnění usnesení VH z roku 2019 a konstatoval, že 
vše bylo řádně splněno.  

Po přednesení zprávy předsedající vyzval delegáty k diskuzi o obsahu zprávy. 

K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné příspěvky do diskuze.  

Valná hromada se usnesla, že přednesenou Výroční zprávu KAS bere na vědomí. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

8. Projednání účetní závěrky KAS a rozhodnutí o naložení s výsledkem 
hospodaření 

Předseda KASO RNDr. Drahoslav Dočkal okomentoval místo zesnulého hospodáře KASO 
účetní závěrku Krajského atletického svazu za předcházející období a navrhl převod 
nerozděleného zisku a ztrát z minulých let a výsledku hospodaření 2019 do vlastního 
jmění KASO. Předsedající poté vyzval delegáty k diskuzi nad předloženou účetní 
závěrkou. K účetní závěrce nebyly vzneseny žádné příspěvky do diskuze. 

Hlasování o předložené účetní závěrce za rok 2019: Pro hlasovali všichni přítomní 
delegáti. 

Hlasování o převodu nerozděleného zisku a ztrát z minulých let a výsledku hospodaření 
2019 do vlastního jmění KASO:    Pro hlasovali všichni přítomní 
delegáti. 

 

9. Projednání návrhu rozpočtu KAS na rok 2020 

Předseda KASO RNDr. Drahoslav Dočkal dále přednesl návrh rozpočtu Krajského 
atletického svazu na rok 2020. Předsedající poté vyzval delegáty k diskuzi nad 

předloženým návrhem rozpočtu. K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné příspěvky do 
diskuze. 

Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2020: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 



10. Volba člena Výboru KAS 

Volil se jeden člen Výboru KAS – hospodář KAS – za zesnulého Mgr. Miroslava Hrabala. 
Volební období nového člena výboru KAS bude do 30. 4. 2022, aby bylo uvedeno do 

souladu s ostatními členy Výboru KAS.  

Volbu nového člena Výboru KAS řídil předseda volební komise Tomáš Vykydal. Předseda 
volební komise před samotným zahájením volby seznámil delegáty s pravidly volby. 

Tajemník volební komise Zdeněk Rakowski konstatoval obdržení 1 písemného návrhu 
kandidáta na člena Výboru KAS – hospodáře. Tento kandidát byl uveden na hlasovacím 
lístku pro volbu. Samotné volby probíhaly tajným hlasováním. Předseda volební komise 
udělil kandidátovi slovo, který následně vystoupil. Po vystoupení kandidáta vyzval 
předseda volební komise delegáty k rozpravě, nikdo z delegátů tohoto práva nevyužil.  

 

Valná hromada zvolila členem Výboru KAS – hospodářem KAS Mgr. Roberta Novotného. 

Hlasování: Pro hlasovalo 14 delegátů. Proti hlasovalo 0 delegátů. Zdrželo se 0 
delegátů. 

Předseda volební komise Tomáš Vykydal konstatoval, že kandidát byl zvolen v prvním 
kole voleb ziskem 100% hlasů prezentovaných delegátů. 

 

11. Diskuse 

Předseda KASO D. Dočkal informoval o výrazném zlepšení situace s atletickou 

infrastrukturou v našem kraji. V roce 2019 byl zrekonstruován stadion v Zábřeze, bylo 

vybudováno atletické sportoviště v Nové Hradečné a proběhl retoping povrhu 
v atletickém tunelu v Olomouci. V roce 2020 se plánují rekonstrukce stadionu 
v Hranicích a SK Přerov 1908. Příznivě se vyvíjí situace s vybudováním atletického 
stadionu ve Šternberku. Je naplánováno také vybudování atletického tunelu 
v Prostějově. 

Dále 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 
působení nového atletického klubu v Rýmařově a jeho činnosti v roce 2019. Dobrou 

zprávou je také pokračování činnosti oddílu atletiky TJ Spartak Přerov. Připomenul také, 

že je všem oddílům a klubům k dispozici, aby jej v případě potřeby neváhali kontaktovat. 
Aktuálně například v souvislosti s problematikou kontroly údajů o spolcích zapsaných ve 
spolkovém rejstříku, v návaznosti na dopis Národní sportovní agentury atd. 

Předseda ČAS L. Varhaník pozdravil přítomné delegáty VH, poděkoval za hladký průběh 
valné hromady i za příkladné fungování krajského atletického svazu. Připomenul 
investice z ČAS v roce 2019 na dovybavení stadionů, do užívání bylo přiděleno: AK 

Olomouc – doskočiště na skok o tyči vč. stojanů, SK Přerov 1908 – vrhačská klec. 

Poděkoval také za účast v projektu Spolu na startu, kdy se zúčastnilo 84% klubů a 
oddílů z KAS Olomouc. 

 

12. Návrh usnesení 

Člen návrhové komise Zdeněk Rakowski přednesl návrh usnesení VH KAS Olomouc 

2020. 

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. 

 

 




















