Zápis
41. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané v úterý
8. března 2021 od 18:30 hodin formou videokonference
Přítomni: Vladimír Tikal, Radek Bártl, Petr Dubský, Michal Halbich, Lukáš Lebr, Bedřich Skála, Petr Šarapatka,
Ondřej Šíp

Jednání výboru bylo zahájeno v 18:30 hodin, jednání řídil v bodě 1. a 2. programu předseda PAS Vladimír Tikal, v další
části pak místopředseda PAS Petr Šarapatka. Jednání bylo ukončeno ve 20:05 hodin.

PROGRAM
1. Schválení programu jednání
2. Kontrola úkolů ze 40. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání
3. Projednání pražské termínové listiny a příprava publikace Pražské atletické soutěže 2021
4. Projednání přípravy volební valné hromady PAS

1. Schválení programu
Jednání výboru zahájil předseda PAS, který předložil k odsouhlasení návrh programu jednání.

Usnesení č. 21/41/299
Výbor PAS
schvaluje
předložený návrh program.

2. Kontrola úkolů z 40. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání
Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 8. březnu 2021 a přijal následující usnesení:
Usnesení č. 21/40/308
Výbor PAS
schvaluje
1. Zápis z 40. jednání výboru PAS z 8. února 2021
2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 8. března 2021, s tím, že úkol:
20/37/285
ÚKOL SE RUŠÍ – ODM se v letošním roce neuskuteční
20/39/296
ÚKOL SPLNĚN – projednáno na dnešním jednání
21/40/301
1.ÚKOL SPLNĚN – informace byla v termínu zveřejněna na webových
stránkách PAS
2. ÚKOL PRŮBĚŽNÝ
3. ÚKOL PRŮBĚŽNÝ
21/40/302

1. ÚKOL SPLNĚN – dárky pro vyznamenané byly zajištěny podle rozhodnutí
2. ÚKOL SPLNĚN – vyhlášení bylo zveřejněno podle usnesení
3. ÚKOL SPLNĚN – diplomy a odměny předal všem vyhlašeným jménem
výboru PAS osobně P.Dubyký
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21/40/303

ÚKOL SPLNĚN – informace byly v termínu zveřejněna na webových
stránkách

21/40/305

1. ÚKOL TRVÁ
2. ÚKOL SPLNĚN (břemena převzal p. Mastík)

21/40/306

ÚKOL SPLNĚN – předpis byl zveřejněn na webových stránkách

21/40/307

ÚKOL TRVÁ

3. Projednání pražské termínové listiny a příprava publikace Pražské atletické soutěže
2021
Výbor podrobně projednal návrh pražské termínové listiny tak, jak ji v písemné předloze předložil předseda soutěžní
komise O. Šíp. Byly projednány termíny všech přebornických soutěží jednotlivců. Výbor následně projednal termíny
všech kol pražského přeboru družstev všech kategorií. V této souvislosti navrhl pořadatele všech přebornických
soutěží. Zároveň doporučil další postup a harmonogram pro zabezpečení vydání publikace Pražské atletické soutěže
2021. Výbor projednal podrobný postup pro zajištění a doplnění schválené termínové listiny s tím že:




bude projednáno s pražskými oddíly a kluby pořadatelství jednotlivých přebornických soutěšží jednotlivců a pořadatelství jednotlivých kol
pražského přeboru družstev
budou projednány termíny jednotlivých kol pražského vrhačského poháru mládeže, včetně pořadatelů a zařazení vrhačkých disciplín
v termínové listině budou vyčleněny termíny pro pořádání veřejných závodů a tyto nabídnuty k uspořádání veřejných sdoutěží pražským
oddílům a klubům.

Výbor v souvislosti se současnou situací se rozhodl nezařazovat do termínové listiny přespolní běhy v dubnovém
termínu a také odložit fakturaci úhrad za účast v soutěžích družstev na měsíc duben.

Usnesení č. 21/40/309
Výbor PAS
schvaluje
1. Pražskou termínovou listinu pro rok 2021 (přebornické soutěže jednotlivců,
a vrhačský pohár mládeže).
ukládá
1. Projednat a potvrdit pořadatele jednotlivých přebornických soutěží
jednotlivců a družstev.
2. Doplnit do termínové listiny na základě nabídky termínu pořádání
veřejných závodů pražskými oddíly a kluby (je potřeba zdůraznit povinnost
uspořádat veřejné závody vyplývající ze smlouvy o dotaci MHMP).
3. Zveřejnit schválenou termínovou listinu (i bez veřejných závodů) na
webových stránkách PAS a složení jednotlivých skupin pražského přeboru
družstev.
4. Přípravit k tisku publikaci Pražské atletické soutěže 2021.
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městský přebor družstev

Termín: 15.3.2021
Odpovídá: Dubský, Šíp
Termín: 25. 3.2021
Odpovídá: Šíp, Dubský
Termín: 15.3.2021
Odpovídá: Šíp
Termín 12.4.201
Odpovídá: Šíp, Šarapatka,
Dubský, Skála

4. Projednání přípravy volební Valné hromady PAS
Výbor PAS projenal znovu postup a zabezpečení příprav na volební Valnou romadu a potvrdil že:
 volební Valná hromada PAS se uskuteční prezenční formou v pondělí 29. března 2021 od 17:45 hod.
 v kongresovém sále hotelu Olšanka za účasti 62 delegátů, za dodržení všech nezbytných opatření ,
které budopu v platnosti . Všichni účastníci VH musí mít platný negativní test na covid - 19;
 volební Valná hromada bude mít zkrácený program;
 všechny materiály (program, jednací a volební řád, výsledky hospodaření a účetní závěrka) budou
zveřejněny na webových stránkách PAS 10 dnů před konáním VH
Výbor PAS zároveň konstatoval, že v souladu s platným jednacím řádem, byla na webových stránkách PAS v termínu
zveřejněnas pozvánka na jednání volební Valné hromady.

Usnesení č. 21/40/310
Výbor PAS
bere na vědomí
1. stav příprav na konání volební valné hromady PAS
2. kandidaturu Ladislava Kňákala na funci předseda organizační komise ČAS, kandidaturu Jaroslavy Weberové
na funci předsedkyně komise mládeže ČAS a kandidaturu Jitky Vinduškové na předsedkyni metodické komise
ČAS
ukládá
1. Projednat možnost úhrady testu na covid-19 z prostředků PAS, případně
Termín: 19.3.2021
zajistit testování na místě, výsledek jednání zveřejnit na webových stránkách. Odpovídá: Skála, Dubský
2. Zveřejnit na webových stránkách podrobné podmínky v souvislolsti
Termín: 19.3.2021
s opatřeními COVID -19, za kterých je možné účastnit se Valné hromady
Odpovídá: Šarapatka, Skála
(delegáti, knadidaáti a další účastnici)
Dubský
3. Na základě ustanovení volebního řádu zveřejnit v termínu kandidáty na
Termín: 21. 3. 2021
jednotlivé funkce výboru PAS na webových stránkách PAS
Odpovídá: Skála
4. Vyzvat pražské oddíly/kluby prostřednictvím webových stránek
Termín : 15.3.2021
k podání návrhu na delegáty Pražského atletického svazu na jednání Valné
Odpovídá: Skála, Dubský
hromady ČAS, která se uskuteční 17. 4. 2021 v Nymburce
5. Zajistit nezbytnou administrativu (presenční listiny, tisk volebních lístků
Termín: průběžně
a pod)
Odpovídá: Skála, Dubský

V závěru jednání informoval předseda PAS Vladimír Tikal, že v sobotu 13. 3. se uskuteční videokonference
předsedů krajských atletických svazů s místopředsedy ČAS k volební Valné hromadě ČAS. Informaci z jednání
zašle předseda PAS členům V-PAS elektronickou poštou.

Příští jednání výboru PAS se uskuteční podle potřeby v souvislosti s rozhodnutím
o případném prodloužení mimořádného stavu.
V Praze 10. března 2021
Vladimír Tikal
předseda PAS
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Petr Šarapatka
místopředseda PAS

