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Zápis ze schůze Předsednictva Svazu UL 31. 10. 2019 

Místo, čas:  Mlýn Paběnice, 16:30 – 22:00 
Přítomní fyzicky: Jiří Rybář, Jiří Nečas, Michal Seifert, Juraj Čekan, Pavel Zeman, Marek Velát 
Přítomní online: Petr Jonáš 
Hosté:   Jiří Nečas st. 
Zapsal:   Marek Velát 
 

Body jednání 
 

1) Úvod 

 Rekapitulace minulé schůze a zápisu z ní, schválení zápisu. 
 

2) Finance, dotace 

 Cestovní příkazy za ME do Litvy vyřízeny 

 Probíhá doúčtování příspěvků na pořádání NPPT 2019. 

 Juniorská dotace – čerpání dle plánu, zbývá zaúčtovat příspěvky na odlétané hodiny a 
odměny instruktorům. 

 Reprezentační dotace – téměř vyčerpána. 

 Dotace organizace sportu – předsednictvo řešilo rozpočty položek, které zbývá 
doúčtovat a jaký bude zůstatek dotace bude potřeba ještě vyčerpat. 

 Proběhla diskuze ohledně zpětné podpory leteckých akcí (jako např. slety, zavírání 
nebe apod.). Nečas přinesl seznam akcí, které se v průběhu roku udály. Předsednictvo 
se rozhodlo letecké akce zpětně nepodpořit z důvodu obtížného stanovení nároku na 
odměnu. Zpětně podpoří pouze dvě sportovní akce typu navigační soutěž, a to 
Divokým Slováckem (Kunovice) a Aerotour Sazená.  

 Předsednictvo schválilo odměny předsedovi Nečasovi za rok 2019 – 10 000 Kč měsíčně. 
(6 bylo pro, Nečas se zdržel). 

 Nečas sestaví seznam odměn (sportovní výkony, práce pro Svaz, reprezentaci a sport) 
pro rok 2019. 

 Předsednictvo prodiskutovalo návrh průběhu čerpání dotace v roce 2020. 
 

3) Informace 

 Zeman informoval o průběhu akce 90 let LKKV. Předsednictvo má zájem prezentovat 
Svaz na podobných akcích i v příštích letech. 

 Nečas a Zeman informovali předsednictvo o průběhu poslední Rady LAA. 
- Proběhla diskuze ohledně možnosti prezentovat se na akci LAA sobě 2020, 

kterou je v plánu pojmout více velkolepě.  
- Předsednictvo řešilo požadavky na digitalizace správy LAA – pověření Zemana 

starostí o tuto záležitost.  

 Zeman referoval o GPS aplikaci, její možné podobě, podobných již existujících 
aplikacích a o tom, které tvůrce webových aplikací je možné oslovit. 

 
4) MS 2020 Hosín 

 Řešila se podoba smlouvy s Hosínem ohledně pořádání MS. 

 Jonáš seznámil předsednictvo s jeho prací a přípravami k MS – na schůzi CIMA bude 
prezentovat základní informace k MS. 

 Prodiskutovaly se základní role a funkce. 

 Do organizačního týmu vstoupil Velát – bere si na starost scoring. 
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 Předsednictvo dalo mandát na přípravu MS členům předsednictva – Nečas, Jonáš, 
Velát. Uvolňuje částku peněz ve výši 100 000 Kč na přípravu. 

 
5) Ostatní 

 Předsednictvo schválilo podobu smlouvu o provozování asociačních juniorů – 1. 
stupeň (Majitel – půjčitel). 2. stupeň smlouvy (půjčitel – vypůjčitel) sestaví Zeman 
analogicky podle 1. stupně.  

 Předsednictvo sestavilo seznam aktuálních úkolů k plnění – zejm. ohledně 
slavnostního zakončení sezóny. 

 Předsednictvo znovu zprovozní aplikaci pro organizaci a projekty své činnosti. Zeman 
doplní aktuální úkoly a Nečas dohlídne na včasné plnění. 

 Předsednictvo nominovalo tři nejlepší sportovce/posádky za rok 2019 na slavnostní 
vyhlášení leteckého sportovce. 


