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Zápis ze schůze Předsednictva Svazu UL 14. 09. 2021 

Místo, čas:  Paběnice, 17:00 – 20:00 
Přítomní fyzicky: Jiří Nečas, Juraj Čekan, Michal Seifert, Marek Velát 
Přítomni online: Petr Jonáš, Pavel Zeman 
Omluveni:  Jiří Rybář 
Zapsal:   Marek Velát 
 

Body jednání 
 

1) Vyhlášení MČR a NPPT – 16.10.2021 od 16:00 hod, Váňův statek 

a. Předsednictvo projednalo podobu a organizační záležitosti slavnostního vyhlášení 

výsledků NPPT a MČR.  

b. Budou se vyhlašovat současně výsledky za roky 2020 a 2021. 

 

2) Valná hromada – 16.10.2021 od 10:00 hod, Váňův statek 

a. Předsednictvo stanovilo program schůze a členové si rozdělili úkoly a témata 

jednotlivých prezentací. 

 J. Rybář – ekonomika svazu 

 M. Velát – činnost Sportovní komise, NPPT 

 P. Jonáš – reprezentační tým 

 J. Nečas – vývoj Svazu UL, talentovaná mládež 

b. J. Nečas informoval o záměru zaslat společně s pozvánkou na Valnou hromadu 

stručný dotazník pro členy Svazu UL ohledně jejich aktivity a informovanosti. 

 

3) Čerpání dotací 

a. J. Nečas podal zprávu o průběhu čerpání dotací. 

b. Návrh na čerpání investiční dotace byl poddán, čekáme na výsledek – vyjádření 

NSA.  

 

4) Průběh NPPT + MČR 

a. M. Velát informoval o průběhu NPPT a vícedenní soutěže MČR na Hosíně.  

b. Příspěvek na organizaci kola NPPT je 10 000 Kč. Pořadatelé kteří fakturovali pouze 

7 000 Kč dodatečně vyfakturují dalších 3000. 

 

5) Majetek 

a. Předsednictvo se vrací k záměru předchozího předsednictva odprodeje pohonných 

jednotek svěřených J. Lorencovi, J. Čekanovi, M. Seifertovi a J. Hájkovi za cenu 

stanovenou soudním znalcem a dle platných smluv o zápůjčce. 

b. Předsednictvo rozhodlo o prodeji poškozeného jednomístného rogala. 

c. Předsednictvo se rozhodlo prodat nadbytečný přívěsný vozík Agados z roku 2008, 

který měl ve správě M. Seifert, M. Seifertovi za 15 000 Kč. 
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6) Další body 

a. Předsednictvo Svazu UL velmi děkuje Karlovi Švecovi za dlouholetý přínos 

soutěžnímu ultralehkému létání a přeje vše dobré do dalších let.  

b. J. Čekan zajistí větrné rukávy na nadcházející sezónu. 

c. Předsednictvo souhlasí s podporou kurzu stavění dřevěných letadel pořádaných 

J. Krajčou za stejných podmínek jako v předcházejícím období. 

d. J. Nečas seznámil předsednictvo s podněty k formě vydávání leteckých map 

a atlasů. Bude to obsahem dotazníku. 

e. J. Nečas informoval o tvorbě loga Juniorského týmu a Svazu UL. 

f. P. Jonáš dostal od předsednictva mandát k jednání na konferenci CIMA ohledně 

změny propozic ekonomických disciplín k MS. 

 

 


