
 

 

Usnesení 5 – 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 6. května 

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

VV přítomni: J. Rybka, J. Rejlek, Mgr. R.Hrma, M. Chmelař, J.Valenta, T.Vorel,Dis  

       omluveni: Ing. M. Kašprišin 

DR přítomni: neúčast zástupce omluvena  

k bodu č. 9. přizván 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 4 – 2016  

5. Informace prezidenta 

6. Zpráva STK 

7. Zpráva TMK 

8. Zpráva KR 

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 usnášení schopný. 

Usnesení č. 1/5-2016 VV: 

a) bere usnášení schopnost na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

K programu nebyl předložen návrh na jeho doplnění.   

Usnesení č. 2/5-2016 VV: 

a) schvaluje návrh programu  

Hlasováno: pro 6, 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. 3/5-2016 VV: 

a) bere na vědomí zapisovatele p. Chmelaře  

b) určuje p. Mgr. R. Hrmu ověřovatelem zápisu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

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

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař.  

Usnesení č. 4/5-2016 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  



 

 

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 4 - 2016  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad. 5. Informace prezidenta 

- jednání VV ČTS, které se konalo dne 27. 4. 2016 v Praze, 

- připomněl výzvu všem klubům a TO TJ VčOTS k naplnění ustanovení vyhlášky Ministerstva 

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

účinnosti již dnem 31. prosince 2013!   

Usnesení č. 5/5-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) ukládá klubům a TO TJ ve smyslu vyhl. MZ č. 391/2013 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 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK 

a) zahájení soutěží smíšených družstev ve všech věkových kategoriích s tím, že porušení 

„Rozpisu“ budou řešena po řádném ukončení soutěží,   

b) předložila návrh na rozšíření členů o pana Ing. Vratislava Držku k převzetí soutěží družstev 

seniorů v oblasti působnosti VčOTS,  

c) určení jeho působnosti v rámci vyhlášeného „Rozpisu“ soutěží seniorů se všemi z toho 

plynoucími důsledky, které jsou mj. určeny:  

- zpracováním výsledků jednotlivých utkání,  

- tvorbou průběžných tabulek v rámci webu VčOTS, 

- podáními návrhů VV VčOTS na udělení pokut a sankcí, 

d) podala informaci o účasti mládeže na meziokresních přeborech mládeže: 

v hale: 11 přeborů s 183 účastníky, 

na otevřených dvorcích: 11 přeborů s 228 účastníky  

Usnesení č. 6/5-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí  

b) souhlasí s rozšířením STK o pana Ing. Vratislava Držku 

c) ukládá zpracovat a předat Ing. V. Držkovi pověření k řízení soutěží družstev seniorů 

Termín: bez odkladu   zodpovídá: STK 

d) vyzývá kluby a TO TJ ke zvýšení účasti na meziokresních přeborech v dalších letech, 

které VčOTS materiálově podporuje 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. TMK 

a) sdělila, že se školení nových trenérů III. tř. ve dnech 8. - 10.4. a 15.-17.4.2016  konalo 

v areálu LTC Pardubice za účasti 36 uchazečů o licenci. Vedoucí lektorka MUDr., Mgr. E. 

Zálabská, Ph.D., podala písemnou zprávu, ve které uvedla, že všichni uchazeči o licenci 

poplatek zaplatili a školení zdárně výstupními testy ukončili. K dalšímu řízení předala jejich 

žádosti vč. fotografií,    

b) informovala o ukončení tréninkového procesu TSM v hale Dříteč v souvislosti s přechodem 

na otevřené dvorce, 



 

 

c) sdělila, že s ohledem na vyhlášku MZ č.391/2013 mají všichni členové TSM ČTS 

umístěného v oblasti působnosti VčOTS zdravotní prohlídku. 

Usnesení č. 7/5-2016 VV:  

a) bere informace na vědomí a ukládá předat žádosti o licenci trenérů III. tř. a zároveň 

poukázat poplatek za získání licence na účet ČTS 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p. Rybka, Chmelař 

b) bere informace na vědomí a ukládá i materiálově zabezpečit přechod tréninkového 

procesu členů TSM na otevřené dvorce 

Termín: bez odkladu   zodpovídá: p. Valenta, Chmelař 

c) ukládá pravidelně zajišťovat zdravotní prohlídky členů TSM a od rodičů vyžadovat 

jejich aktivní účast při nich 

Termín: úkol stálý    zodpovídá: p. Valenta  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva KR 

p. Vorel uvedl, že na základě rozhodnutí VV VčOTS KR již pro 1. kolo soutěží smíšených 

družstev nominovala delegáty. V dalších termínech tak bude pokračovat a to až do termínu 

ukončení soutěží. Zápisy delegátů bude KR průběžně projednávat s STK tak, aby případná 

porušení či návrhy na opatření byla bez odkladu vyhodnocena. Závěry z nich budou vždy 

zařazeny do programu VV na nejbližším zasedání.    

Usnesení č. 8/5-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí,  

b) ukládá průběžně zpracovávat zprávy delegátů a dle potřeby je konzultovat s STK 

s návrhem na opatření je VV předkládat 

Termín: úkol stálý      zodpovídá: KR  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informace k tomuto bodu podal p. Rybka, který sdělil, že většina klubů a TO TJ hradí 

zveřejněné platby ve stanoveném termínu. Kluby a TO TJ, které neuhradily v termínu své 

závazky, budou kontaktovány. 

Usnesení č. 9/4-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0   

 

Ad. 10. Různé  

a) VV VčOTS již důrazně vyzývá kluby a TO TJ, které dosud v rozporu s Registračním řádem 

ČTS neaktualizovaly své personální obsazení k 1. 1. 2016 a zvláště pak změnu svého postavení 

k novému Občanskému zákoníku, aby tak bez odkladu učinily!!  

Termín: do 31. 5. 2016   zodpovídají: statutární zástupci 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Daňové doklady předložené členy VV za jejich činnost vynaloženou ve prospěch Vč. OTS byly 

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

 

 

 



 

 

Ad. 12. Závěr  

Jednání VV v  11:00 hodin ukončil p. Jaroslav Rybka, který sdělil, že další zasedání VV se 

bude konat dne 3. června 2016 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS. 

 

 

V Pardubicích dne 6. května 2016  

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Mgr. Radko Hrma  

 

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

 

 


