Zápis ze zasedání Krajské rady Ústeckého kraje – 28. 8. 2018
Přítomni: Pěkný, Mooz, Kolařík, Kadlec, Ježková, Wiedner, Nobst, Olišar, Jelínková, Lískovcová
Hosté: Pavel Kucler – referent OŠMT KÚÚK, Miroslav Vachuta – Krajský manažer ČAS pro
Ústecký kraj
Omluveni: Rousová, Bartoš

1.

Informace z Krajského úřadu Ústeckého kraje

Bc. Pavel Kucler (referent OŠMT KÚ ÚK, tel. 777 499 821, kucler.p@kr-ustecky.cz ) informoval o
financování sportovních soutěží v roce 2019 a o programu Excelence, kde podle výsledkových listin
budou odměňováni učitelé (přes ředitele škol) za výsledky v krajských kolech (bodování do 6.místa) –
důraz je kladen na propozice a jasná kritéria pro určení pořadí
2. Informace z ČASu
Mgr. Miroslav Vachuta (Krajský manažer ČASu pro Ústecký kraj, kontakt – všichni dostali vizitku)
informoval o zajištění pořadatelství a financování atletických soutěží – SAP, Pohár rozhlasu a
Štafetový pohár v roce 2019 a aktivní pomoci v okresních kolech těchto soutěží – tzv. „Soutěž na klíč“.
3. Termínový kalendář krajských finále a kvalifikací sportovních soutěží v Ústeckém kraji pro
šk. rok 2018–2019– viz příloha
4. Představení nových zaměstnanců na sekretariátu AŠSK
•
•

Dana Kafková – účetnictví, informaci předat předsedům OR a hospodářům, kontakt na webu –
774 823 515; kafkovavassk.cz
Tomáš Mojžíš – nastoupil na místo P. Štverákové, oblast – administrativa, hlášenky

5. Rekapitulace uplynulého období
•
•
•
•
•

Rozhodnutí o dotaci jsme z MŠMT obdrželi až 20.června – z hlediska soutěží a aktivit AŠSK
se jednalo o velmi pozdní termín
Všechny soutěže a aktivity proběhly – poděkování všem za jejich zajištění
Národní Agentura pro sport – vznikne 1.1. 2019, návrh zákona v Poslanecké sněmovně
Návrh nezmiňuje v žádném bodě školní ani univerzitní sport
Proběhla řada jednání s MŠMT – požadován přechod z odboru sportu pod odbor mládeže
➢ Jednou z podmínek – změna Stanov v bodě 1 – vymezení účelu činnosti – AŠSK se věnuje
mimoškolním sportovním aktivitám
➢ Dotační programy – budou vypsány v období září–říjen 2018
➢ Jednání o podpoře CS, ŠSK, SvŠ = důraz kladen na mimoškolní aktivity
➢ Svoláno SD (25.10.2018 v Praze), které by mělo schválit nové Stanovy, Organizační řád.
V rámci SD proběhne ocenění zasloužilých pracovníků – návrhy zaslat do 15. 9. na Petru
Kytkovou (kytkova@assk.cz), v kopii na S. Ságnerovou – možno navrhnout ocenění
(medaile či plaketa) v počtu 1-2 členové/KR.

Krajská rada UST navrhla Jaroslava Bartoše na ocenění medailí AŠSK, Oldřicha Kadlece a
Danuši Lískovcovou na ocenění plaketou AŠSK na Shromáždění delegátů 25.10.2018.
6. Další jednání na MŠMT
V rámci dalšího jednání na MŠMT bylo projednáno a předloženo:
•
•

program Excelence – viz informace Pavla Kuclera z KÚ
AŠSK připomínkovala vyhláška 55/2005 Sb. – předloženy připomínky a novela vyhlášky č.55
tak, aby zohlednila podmínky pro organizaci sportovních soutěží
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•
•

•

přímá vyučovací povinnost – AŠSK předložila konkrétní připomínky, MŠMT se bude řešením
intenzivně zabývat.
Pro upřesnění – požadovali jsme úpravu bodu, kde se hovoří o tom, že součet hodnot věcných
darů pro soutěžící, kteří se umístí na 2. a 3. místě, nesmí být vyšší než částka určená na věcný
dar pro soutěžícího na 1. místě. Což je u sportovních soutěží komplikace (nákup pohárů,
medailí)
viz vyhláška jako příloha

7. Finanční zabezpečení
•

•

•
•
•
•
•

Rozhodnutí o dotaci – zavazuje AŠSK dodržovat konkrétní pravidla (totéž platilo i
v předchozích letech, ale OR a KR o pravidlech nebyly podrobně informovány)
➢ financování soutěží – A101 – musíme dodržet 3 kolonky – mzdy, materiál, služby
v poměru % 30 : 32 : 38 – je povolena odchylka 10 %
➢ i v dalších projektech jsou stanovena procenta čerpání
➢ možnosti řešení – mzdy účtovat z členských příspěvků, materiál ŠSK účtovat z dotace
➢ VV požádá MŠMT o přesuny mezi projekty, zatím nutnost dodržet současné limity
➢ dotace na OON (předsedové, hospodáři) – 100 % na mzdy – nepočítá se do rozdělení –
prověřit možnost zaúčtovat do A201
➢ v žádosti o dotaci – předsedové KR – 12x5.000,- Kč, předsedové OR 12x3.000,- Kč,
hospodáři 5.000,- Kč/půlrok – od MŠMT schválena pouze třetina nákladů…
➢ návrh VV – dotace na OON – předseda OR/KR – 3.000,- Kč/měsíc – 10 měsíců
➢
hospodář OR/KR – 5.000,- Kč/půlrok
➢ návrh Rady – ponechat původní výši návrhu pro předsedy – možnost platit sekretáře či
zvýšené administrativní práce
• návrh – předsedové KR – 12x5.000,- Kč
předsedové OR – 10x3.000,- Kč
hospodář OR/KR – 5.000,- Kč/půlrok
schváleno, podle potřeby se bude čerpat z rezervy
C-soutěže – florbal III., přespolní běh, ... – návrh VV – podpořit soutěže jeden rok
v současném stavu, maximum soutěží C realizovat na podzim (lze hradit z dotace). V roce
2018 lze částečně financovat soutěže typu C z dotačních peněz. V roce 2019 tato možnost již
nebude. VV doporučuje uspořádat co nejvíce soutěží typu C letos na podzim. Dále VV
navrhuje jeden rok podpořit finančně soutěže C; v případě, že se nepodaří zajistit další finanční
prostředky, dále tyto soutěže nepořádat. Zároveň doporučuje krajským, případně okresním,
radám žádat o prostředky na tyto soutěže z dotačních programů krajských či městských úřadů.
oslovit hejtmany ohledně podpory soutěží C v roce 2019 – S. Ságnerová + VV
zatím neuhrazena pohledávka od PJM (do konce srpna) – tyto prostředky nám chybí – poslední
informace – závazky o KPJM byly již uhrazeny
Příchovice – předložen rozpis příjmů a nákladů; chata je již několik let ztrátová, jsou nutné
investice do vybavení
doporučení Rady – zahájit jednání o prodeji
hromadná výplatnice rozhodčích (list pro výplatu rozhodčích, kde jich bylo napsáno několik
pod sebou) – nelze používat z hlediska ochrany osobních údajů; s každým rozhodčím musí být
uzavřena samostatná DOPP

8. McDCup
•
•
•
•
•

dotace na OR/KR – zaslány na OR/KR jako minulých letech – dle daných pravidel
VV zjistil velké rozdíly v počtu družstev – předloží návrh na nové rozdělení dotace
v pátek 17. 8. – zasedání OVT (za AŠSK – S. Ságnerová, K. Železná, J. Plichta + garant
fotbalu P. Chvojka)
kat. I. je zařazena do soutěží C
zpracována kompletní statistika McDCup za uplynulý rok
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•
•
•

AŠSK požádala o navýšení finančních prostředků – pro garanty, ceny na okrsková kola; příslib
řešení ze strany partnerů; okrsková kola budou pokryta cenami,
na jednání OVT v červenci – vznesen od partnerů požadavek na kvalitu krajských kol – zaslána
tabulka hodnocení krajských kol jejich pohledem; stojíme za našimi pořadateli KF
➢ zpracovat tabulku, kdo co má v kompetenci
chystá se výsledkový servis – měl by být přehledný
➢ proběhne několik setkání s okresními garanty, kde bude systém představen a vysvětlen

9. SAP
•
•
•

příspěvek na OR – 1.000,- Kč+1.000,- Kč = 2.000,- Kč z AŠSK + 7.000,- Kč dá ČAS
Na KR – 5 + 5 tisíc = 10.000,- Kč od AŠSK + 7.000,- Kč od ČAS
RF – 11. 12. 2018 v hale v Ostravě

10. Sportuj ve škole (SvŠ)
•
•
•
•
•

projekt se rozběhne od 1. 9. 2018, AŠSK na něj klade velký důraz
MŠMT s námi počítá jako s realizátorem projektu i v dalším období
Účast 350 škol, ještě je možno se přihlásit (pokyny na webu - www.assk.cz/sportovnikluby/hodina-pohybu-navic-sportuj-ve-skole/
evaluátoři – z řad předsedů KR, sekretářů – budou dána pravidla, jak má evaluace/výstup
z návštěvy školy vypadat
na sekretariátu má tento projekt na starosti Dagmar Hubáčková – sportovní úsek – projekt
Sportuj ve škole, 603 372 928, hubackova@assk.cz

11. Soutěže ISF
•
•

Výjezd – poplatek – 2.000,- Kč pro AŠSK za účast (registrace + pojištění na akci), jinak si
účast hradí školy kompletně samy – MŠMT nebude financovat výjezdy do zahraničí na akce
ISF
ISF Brno – dokončuje se vyúčtování a závěrečná zpráva
➢ Rozdělení materiálu z této soutěže – návrh:
➢ Každý kraj – sada na on-line přenosy (kamera, tablet, stojan, Wi-Fi router)
➢ Každý kraj – 7 míčů
➢ Kompletní volejbalové sady – 5x (vozík, ochrana sloupků, ukazatel skóre, sítě, ...) – KR
VYS, JIC, LIB, KVA, UST – pravidelní pořadatelé RF ve volejbale
➢ Nekompletní sady – Z. Jadvidžák zpracuje přehled, bude přerozděleno na ostatní KR

12. Krajští revizoři
•
•

požadavek VV: každá krajská rada musí mít krajského revizora
řešení: účetní KR provede kontrolu účetnictví příslušných okresních rad, účetnictví KR
zkontroluje revizní komise

Krajská rada UST – krajská revizorka provede kontrolu účetnictví všech okresních rad po
telefonické domluvě.
13. Dotazy
•
•

Členské příspěvky – poslány ve výši 100 % jako vlastní peníze
Peníze na provoz KR – jsou obsaženy v dotacích na soutěže

14. SLZŠ
•
•

ukončeno jednání a vyúčtování s IMA ohledně SLZŠ za začátek 4.ročníku
piktogramy SLZŠ – jednání s firmou INTUO o podmínkách jejich odkupu
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15. Nový projekt – jednání s pořadateli Zlaté tretry
•
•
•

lze realizovat celostátní soutěž pro děti – Čokoládová tretra
pořadatel ji bude plně financovat včetně cen
Rada souhlasí s pokračováním jednání

16. Rozdělení materiálu
•
•

světelná tabule (1ks) – přidělena a předána OR Most
atletické sady (6 setů) – přiděleny a předány OR Děčín, OR Ústí nad Labem, OR Litoměřice,
OR Teplice, OR Chomutov a OR Louny

Závěry Krajské rady:
1. Krajská rada UST navrhla Jaroslava Bartoše na ocenění medailí AŠSK, Oldřicha Kadlece a
Danuši Lískovcovou na ocenění plaketou AŠSK na Shromáždění delegátů 25.10.2018.
2. Krajská rada UST dává na vědomí předsedům OR, že krajská revizorka provede kontrolu
účetnictví všech okresních rad po telefonické domluvě.
3. Krajská rada UST přiděluje materiál (1 kus světelná tabule a 6 atletických sad) na okresní
rady – viz bod 16.

V Ústí nad Labem 29.8.2018

Zapsal Václav Pěkný

Zápis ověřila Jana Jelínková – předsedkyně OR Louny
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