
Zápis schůze předsednictva ÚKSKe ze dne  28.5.2012 

Prezence:  

Přítomni: Josef Rajchert, Pavel Znamenáček, Vladimír Janda, Ladislav Mareš 

Omluven: Ondřej Musil, telefonicky ve spojení (odsouhlasil závěry schůze) 

Program: 

1/kontrola úkolů  

2/výsledek kontroly účetních dokladů za uplynulé období (předkládá L. Blaho) 

3/informace úseku rozhodčích (Vladimír Janda) 

4/informace úseku TMK (Pavel Znamenáček) 

5/informace úseku STK (Ladislav Mareš) 

6/Různé 

.-příprava VH 

-registrace nového člena 

-registrace uděleného zkušebního komisaře 

- vyřízení žádostí o dotace 

-další 

 

1/kontrola úkolů-splněno 

 

2/Ludovít Blaho, předseda Kontrolní komise ÚKSKe, předložil (přiloženo k evidenci dokladů 

ÚKSKe) protokol o provedené kontrole účetnictví za uplynulé 4 roky. Poukázal na drobné 

administrativní chyby ve vedení účtů (nečíslované doklady)a nařídil nápravu. V celkovém 

hodnocení uvedl, že nedošlo k žádným procesním nebo finančním pochybení. 

 

3/vedoucí úseku rozhodčích Vladimír Janda uvedl, že sbor rozhodčích zaznamenal nárůst o 

dvě osoby a posteskl si nad pasivitou klubů, které nedokáží nové vhodné kandidáty 

generovat a posílat na školení. Kluby si neuvědomují, že narůstají náklady na rozhodčí, které 

je nutno na domácí soutěže zvát z daleka a navíc neposilujeme pozici svazu na republikové 

úrovni,  kde jsme donedávna zaujímali první místo v počtu rozhodčích z regionu. 

 

4/Pavel Znamenáček, vedoucí úseku TMK uvedl : 

-trenérům , kterým  v tomto roce vyprší  licence trenérské  3. třídy, bude licence prodloužena do roku 

2013. V tomto roce proběhne jen jedno školení trenérů 3. třídy a doškolení trenérů 2 a 3. třídy 

Ústeckého a Libereckého kraje. 

Odůvodnění:  Minimální počet přihlášených trenérů v předešlých letech nebyl nikdy naplněn. 

Pokud projevíte zájem se zúčastnit výukového semináře v termínu 23. června, jste srdečně zváni. 

Vstup zdarma bude pro trenéry , kterým propadá  licence .  

Bližší informace zašlu včas.  Více info: www.karate-znamenacek.cz 

 



 

 

5/Úsek STK, zabývající se zejména vedením soutěží, připravil pro informovanost VH celkový 

počet soutěží v našem kraji a celkový počet soutěžících v našem regionu. Tato zpráva bude 

sloužit pro propagační účely při jednání o dotace na krajské a republikové úrovni. 

Dále uvedl – proběhla obě kola ÚRP, přičemž jedno kolo bylo samostatné a druhé se 

uskutečnilo v rámci Memoriálu M.Šianského v Lounech. Organizačně byly obě soutěže 

zvládnuty bez problémů. Průběžný žebříček kraje je umístěn na webových stránkách ÚSKe-

www.usteckekarate.cz, přičemž senioři si postup na M ČR 2013 zajistí na  Krajském přeboru 

16.6.2012 v Ústí nad Labem- Sportovní hala policie. 

 

6/Různé: 

-do všech klubů a oddílů byly rozeslány materiály, pro dříve již avizovanou, volební Valnou 

hromadu , která se bude konat dle plánu 6.6.2012 v Ustí nad Labem, areál Masarykovy 

nemocnice o. z. v budově „B“ 5.patro od 17,00.(delegační lístky,jednací řád, volební řád a 

další materiály).Řídícími volební VH byli stanoveni Slavomír Svoboda a Ladislav Mareš.  

-do registrace ÚKSKe byl, jako nový člen při splnění všech administrativních náležitostí, přijat  

nový  klub Keiko ryu Kladno. 

-byl udělen , splněním potřebných požadavků , zkušební komisař III.třídy Jaroslavu 

Vančurovi, KK Tanvald. Ten se spojí s pověřencem pro zkoušky L.Blahem a obdrží po 

zaplacení licence razítko a ev.číslo. 

-žádost o.s. SPORT UNION o navýšení dotace o 10.000,-  na MP v Lovosicích, který byl ve 

ztrátě  34.000,-, byla zamítnuta. 

-posledním turnajem letní sezóny 2012 bude KP ve Sportovní hale policie, která má nyní 

nového majitele a správce. Náklady na tuto soutěž bude opět v plné výši hradit ÚKSKe.  

-VV schválil jednotlivé služební cesty T. Pavlíčka a J. Rajcherta do Prahy za účelem jednání o 

dotacích a přípravě VH, dále služební cestu P. Znamenáčka za účelem jednání úseku TMK a 

T.Pavlíčka do Jablonce n.N. ,za účelem kontroly účetnictví ÚKSKe. 

- VV apeluje na kluby, které budou na závěr školního roku provádět zkoušky na STV, aby do 

doby jednoho měsíce od provedené zkoušky, zaslaly příslušné protokoly pověřenci pro 

zkoušky a uhradili příslušné poplatky. Je častým jevem velmi opožděné registrování těchto 

zkoušek a hrazení poplatků. Zkresluje se tak finanční stav svazu. Současně avizujeme možné 

navýšení rozpočtu ÚKSKe za počty odevzdaných známek. Proto evidujte všechny členy 

zakoupením známky ČSKe. 

 

Schůze ukončena v 21,00 hodin. 

 

 

V Ústí nad Labem  28.5.2012 

 

zapsal Vladimír Janda 


