Zápis z jednání Předsednictva Svazu UL dne 18.1.2018 v sídle LAA ČR
Přítomni: M. Seifert, L. Bejčková, I.Lengál, J.Rybář, J. Lorenc, J.Čekan
Omluven: M.Lacko.
Program:
1. Činnost SK v roce 2017 – návrh na rekonstrukci SK
2. Upřesnění delegace činností na SK
3. Stav majetku
4. Potvrzení zástupců v radě LAA ČR
5. Potvrzení zástupce v redakční radě časopisu Pilot
6. Potvrzení placených funkcionářů předsednictva/ SK
7. Valná hromada 2018
8. Návrhy na řešení volby prezidenta LAA ČR
9. Zpráva o vyúčtování dotací 2017
10. Dotace 2018
11. Stížnost A.Brůny na výsledky MČR 2017 v kat. B
--------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 1 – Byl projednán návrh části repre týmu a mladých talentů na rekonstrukci a změnu
činnosti SK.
Byla provedena redukce počtu členů SK na 5 členů Pro 6, proti: 0.
Volba nové SK:
Bejčková navrhuje zachování části stávajících členů: Švec, Nečas, Chvojka, Seifert, Čekan.
Pro: 2 Proti:4 Návrh se zamítá.
Seifert navrhuje: Seifert, Čekan, Jonáš, Nečas, Velát.
Pro: 4 Proti:1 Zdržel se: 1.
Předsednictvo děkuje členům původní SK za práci a nasazení pro UL sport.

K bodu 2 –
Předsednictvo pověřuje SK zajištěním těchto činností:
Organizace sportu: NPPT, MČR, odznaky Colibri, rekordy, reprezentace, rozhodčí, mladé talenty.
Příprava a čerpání rozpočtu k výše uvedenému.
Provozování asociačních letadel a majetku pro zajištění sportovní činnosti.

K bodu 3 –
Tiskárny – nové barevné tiskárny budou svěřeny: Seifert, Nečas
UUS90: opraveno, je v Milovicích, Čekan dořeší uvedení do provozu. Cena opravy cca 500 tis. Kč.
Škoda na letadle bude vymáhána po pilotovi, který letadlo poškodil, dle výpůjční smlouvy.
QUS46: opraveno, je v Milovicích, řeší se pojistná událost (poškozeno anglickým rogalem).
Předsednictvo ukládá SK revizi výpůjčních smluv. Kromě jiného ošetřit limit vymáhané škody tak,
aby se neuplatňoval na případy spojené s porušováním předpisů, nekázní a použitím omamných a
návykových látek. Ukládá SK přehodnotit způsob využívání asociačních letadel tak, aby se zvýšil
jejich roční nálet.
JZW01: rogalo je po poškození v Maďarsku na odpis, škoda je řešena pojišťovnou. J.Čekan zajistí
odhad k následnému odprodeji.
Předsednictvo ukládá J.Čekanovi zajistit odhady pohonných jednotek přidělených v minulosti
reprezentantům, kterým končí TBO. Motory budou následně nabídnuty k odprodeji.
K bodu 4 –
Zástupci v Radě zůstávají: Seifert, Bejčková.
K bodu 5 –
Zástupce v Redakční radě časopisu Pilot zůstává: Lorenc.
K bodu 6 –
Odměna za práci v Předsednictvu/SK: Seifert, Nečas.
K bodu 7 –
Valná hromada bude 17.11.2018 na Váňově statku.
K bodu 8 –
Pokud současný prezident nebude chtít dále kandidovat, tak předsednictvo jako nutnou podmínku
zajištění této funkce novým kandidátem navrhuje změnu statutu na placenou funkci.

K bodu 9 –
M.Seifert podal zprávu o čerpání dotací za rok 2017.
K bodu 10 –
L.Bejčková podala informaci o žádostech o dotace na rok 2018.
K bodu 11 –
Stížnost byla projednána a shledána jako částečně oprávněná. Bohužel došlo k publikaci špatné verze
dokumentů Organizace MČR a příprava reprezentace a Organizace NPPT 2017.
J.Nečas provede přepočet výsledků a J.Lorenc připraví text omluvy do časopisu Pilot a na webu LAA.

Zapsal: Ivo Lengál

Přílohy:
1) Výzva na rekonstrukci sportovní komise podaná zástupci reprezentačního teamu v ul
létání a programu talentované mládeže.
2) Stížnost Antonína Brůny na celkové výsledky MČR AL2 v UL létání 2017

