
 

 

Usnesení 4 – 2016  

ze zasedání výkonného výboru Východočeského oblastního tenisového svazu zvoleného 

mimořádnou valnou hromadou dne 24. října 2015 v Ústí n. Orl, které se konalo dne 1. dubna 

2016 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice.  

VV přítomni: J. Rybka, J. Rejlek, M. Chmelař, T.Vorel, Dis  

       omluveni: Ing. M. Kašprišin, Mgr. R. Hrma, J. Valenta 

Přizván k bodu č. 9 p. J. Čepčář-účetní PKO ČUS 

 

Program:  

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost,  

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení Usnesení 3 – 2016  

5. Informace prezidenta 

6. STK 

7. TMK 

8. Kanáří naděje + nejlepší 2015 

9. Kontrola plateb 

10. Různé 

11. Vyúčtování náhrad 

12. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost, 

Jednání zahájil prezident pan Jaroslav Rybka, který konstatoval, že VV je usnášeníschopný. 

Usnesení č. 1/4-2016 VV: 

a) bere usnášení schopnost na vědomí 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

K programu byl předložen návrh na zařazení „Zpráva KR“ jako bod č. 8. s tím, aby ostatní 

body byly přečíslovány.    

Usnesení č. 2/4-2016 VV: 

a) souhlasí se zařazením bodu „Zpráva KR“ jako bod č. 8 

b) program po úpravě schvaluje  

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0    

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu  

Zapisovatelem je dle stanov sekretář p. Chmelař, ověřovatelem byl určen p. Vorel 

Usnesení č. 3/4-2016 VV: 

a) bere na vědomí zapisovatele p. Chmelaře  

b) určuje p. Vorla ověřovatelem zápisu 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 3 - 2016 

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař.  

Usnesení č. 4/4-2016 VV: 



 

 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 3 - 2016  

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad. 5. Informace prezidenta 

- jednání VV ČTS, které se konalo v Praze dne 30.3.2016, 

 

- dozorčí rada VčOTS dne 12.2.2016 schválila návrh rozpočtu VčOTS na rok 2016 

- odeslání výzvy všem klubům a TO TJ VčOTS k naplnění ustanovení vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví vyhlášených ve Sbírce zákonů dne 25. listopadu 2013 pod.č 391/2013, která 

nabyla účinnosti dnem 31. prosince 2013.  Tato výzva byla spolu s dalšími dokumenty 

VčOTS odeslána všem klubům a TO TJ, aby svým hráčům, kteří budou účastníky soutěží 

jednotlivců a smíšených družstev konaných v roce 2016 a v letech dalších zajistily zdravotní 

prohlídky.  

Usnesení č. 5/4-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) bere na vědomí schválení rozpočtu dozorčí radou na rok 2016   

c) ukládá klubům a TO TJ ve smyslu vyhl. č. 391/2013 MZ zabezpečit zdravotní 

prohlídky svých hráčů a hráček startujících v soutěžích řízených STK VčOTS 

Termín: bez odkladu   zodpovídají: statutární zástupci TK a TO TJ 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. STK 

předložila návrhy „Rozpisů“ soutěží na otevřených dvorcích pro rok 2016: 

a) smíšených družstev ve všech věkových kategoriích, mini, baby a seniorů s rozlosováním a 

souvisejícími ustanoveními,  

b) meziokresní přebory jednotlivců KHK a PK 

c) Vč. oblastní přebory jednotlivců   

d) turnaje jednotlivců tř. „B“, C“a „D“   

Usnesení č. 6/4-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí  

b) bez připomínek schvaluje „Rozpisy: 

- soutěží smíšených družstev 

- meziokresních přeborů jednotlivců KHK a PK 

- Vč. oblastních přeborů jednotlivců 

-  turnajů jednotlivců tř. „B“, „C“ a „D“  

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. TMK 

a) uvedla, že školení nových trenérů III. tř. se bude konat ve dnech 8.-10. a 15.-17.4.2016 

v areálu LTC Pardubice. Přihlášeno je 44 uchazečů. Vedoucím lektorem školení je MUDr., 

Mgr. Eva Zálabská, Ph.D.  

b) podala závěrečnou zprávu o průběhu a ukončení tréninkového procesu TSM v hale Dříteč 

v souvislosti s přechodem na otevřené dvorce 

Usnesení č. 7/4-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí a ukládá plně zabezpečit školení trenérů III. tř. 



 

 

Termín: do 7.4.2016     zodpovídá: p. Chmelař 

b) bere informace na vědomí a ve všech souvislostech ukládá zabezpečit přechod 

tréninkového procesu členů TSM na otevřené dvorce   

Termín: bez odkladu    zodpovídá: p. Valenta 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. KR 

p. Vorel uvedl, že:  

a) školení rozhodčích tř. „B“ se ve dnech 12.-13. a 30.4.2016 zúčastnilo: 

11 nových uchazečů o tuto licenci a 11 dosavadních držitelů, kteří licenci obhajují. Všichni 

účastníci předepsané podmínky k udělení či k obhájení své předchozí licence splnili, 

b) komise rozhodčích v návaznosti na předchozí rozhodnutí VV navrhla připravit vyslání 

delegátů na utkání smíšených družstev. 

Usnesení č. 8/4-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí a ukládá odeslat žádosti uchazečů o licence ČTS vč. úhrady 

Termín: bez odkladu      zodpovídá: p. Chmelař 

b) schvaluje návrh na vyslání delegátů v soutěžích smíšených družstev a ukládá 

připravit výběr utkání v jednotlivých kolech vč. návrhu delegátů  

Termín: bez odkladu    zodpovídá: KR a STK 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Kanáří naděje + nejlepší 2015 

Slavnostní předání trofejí „Kanáří naděje VčOTS“, ocenění nejlepším tenistům a tenistkám za 

rok 2015, ocenění za Fair play a zvláště ocenění za celoživotní přínos k rozvoji tenisu ve 

východních Čechách se uskutečnilo dne 16.3.2016 v Pardubicích za účasti všech oceněných, 

zástupců vyhlašovatele ankety, titulárního sponzora VčOTS, ČUS KHK a PK, členů orgánů 

VčOTS a tisku.  

Usnesení č. 9/4-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) děkuje všem organizátorům za přípravu a realizaci této významné sportovně-

společenské události 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0   

 

Ad. 10. Kontrola plateb 

Kontrola plateb probíhá průběžně.  

Usnesení č. 10/4-2016 VV:  

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Různé  

a) příprava a materiálové zabezpečení meziokresních a oblastních přeborů jednotlivců 2016 

Usnesení č. 11/4-2016 VV: 

a) bere informaci na vědomí a ukládá plně zabezpečit všechny vypsané přebory 

Termín: do dne zahájení přeborů    zodpovídá: p. Chmelař 

 

 

 



 

 

Ad. 12. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady členů VV vynaložené na jejich činnost ve prospěch Vč. OTS byly 

bez připomínek schváleny a proplaceny. K tomuto bodu usnesení nebylo přijato.   

 

Ad. 13. Závěr  

 Jednání VV ve  12:00 hodin ukončil p. Jaroslav Rybka, který sdělil, že další zasedání 

VV se bude konat dne 6. května 2016 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS. 

 

 

V Pardubicích dne 1. dubna 2016  

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Tomáš Vorel, DiS. 

 

Obdrží: členové VV a DR VčOTS, ČTS, spis VčOTS 

 

 


