
 

 

Usnesení 7 – 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 29. června 

2016 od 19:30 hodin v zasedací místnosti LTC Hradec Králové  

Přítomni:  

VV - J. Rybka, Mgr. R. Hrma, M. Chmelař, J. Valenta, T. Vorel,Dis  

       -  omluveni: Ing. M. Kašprišin, J. Rejlek 

DR: Ing. Š. Pacinda, Ph.D., D. Pečenka, J. Strouhal, Ing. L. Štekl 

Host: JUDr. Zdeněk Krampera za ČTS 

 

Program:  

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost,  

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení Usnesení 6 – 2016 

5. Mimořádná valná hromada ČTS   

6. Mimořádná valná hromada VčOTS 

7. Zahajovací valná hromada VčOTS, pobočného spolku ČTS 

8. Vyhodnocení valných hromad 

9. Různé 

10. Vyúčtování náhrad 

11. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost, 

Dne 29.6.2016 se v sále LTC Hradec Králové od 18:00 hodin konala mimořádná valná hromada 

VčOTS (viz bod 6. programu), bezprostředně po jejím ukončení následovala zahajovací valná 

hromada VčOTS (viz bod 7. programu). Při této příležitosti svolal prezident pan Jaroslav Rybka 

zasedání VV a konstatoval, že VV je usnášení schopný. Zároveň přivítal členy DR a zvláště 

hosta pana JUDr. Zdeňka Kramperu.  

Usnesení č. 1/7-2016 VV: 

a) bere usnášení schopnost na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

K programu nebyl předložen návrh na jeho doplnění.   

Usnesení č. 2/7-2016 VV: 

a) schvaluje návrh programu  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0    

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu  

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

Usnesení č. 3/7-2016 VV: 

a) bere na vědomí zapisovatele p. Chmelaře  

b) určuje p. R. Hrmu ověřovatelem zápisu 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 6 - 2016 

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař.  

Usnesení č. 4/7-2016 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 6 - 2016  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad. 5. Mimořádná valná hromada ČTS 

Informaci k tomuto bodu podal p. Rybka, který sdělil, že se v Prostějově dne 22. 6. 2016 

v hotelu Tennis Club konala mimořádná VH ČTS, na které delegáti oblastních svazů m. j. 

jednomyslně schválili navržený program, jednací řád, účetní závěrku za rok 2015, stanovy ČTS 

a společnou zprávu spolků o fúzi spolků sloučením dle § 278 zákona č.89/2012 Sb., občanský 

zákoník vč. úplného seznamu pobočných spolků Českého tenisového svazu.  

Zároveň poděkoval delegátům VčOTS za plnou účast.  

Usnesení č. 5/7-2016 VV: 

a) bere informaci na vědomí  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

  

Ad. 6. Mimořádná valná hromada VčOTS 

Na základě usnesení VV č. 5/6-2016 ad.b) se dne 29.6.2016 od 18:00 hodin v areálu LTC 

Hradec Králové, Zámostí 684 konala mimořádná valná hromada VčOTS. Zúčastnilo se 63 

delegátů z 92 možných, kteří vzali na vědomí usnášeníschopnost (68,5%), zvolili orgány M 

VH, jednomyslně schválili program, jednací řád, účetní závěrku za rok 2015 a smlouvu o fúzi 

spolků sloučením dle § 278 zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník vč. úplného seznamu 

pobočných spolků ČTS.  

Usnesení č. 6/7-2016 VV: 

a) bere informaci o usnášení schopnosti na vědomí, 

b) bere na vědomí jednomyslné schválení usnesení přítomnými delegáty M VH 

c) ukládá ČTS předat dokumenty z M VH  

Termín: bez odkladu    zodpovídá: p. Rybka 

d) ukládá informovat kluby a TO TJ VčOTS o usnesení z M VH  

Termín: bez odkladu    zodpovídá: p. Rybka 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zahajovací valná hromada VčOTS pobočného spolku ČTS 

Bezprostředně po ukončení M VH VčOTS se ve stejný den a na stejném místě konala 

zahajovací VH VčOTS p. s. ČTS. Zúčastnil se jí stejný počet 63 delegátů (68,5%), kteří 

reprezentovali 51 klubů a TO TJ ze 78 (65,4%), které splnily podmínky účasti.  

Delegáti schválili stejné složení orgánů, jako v předchozí M VH, navržený program, jednací 

řád a stanovy pobočného spolku ČTS - Východočeského oblastního tenisového svazu   

Usnesení č. 7/7-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) bere na vědomí jednomyslné schválení usnesení zahajovací valné hromady VčOTS p.s. 

ČTS přítomnými delegáty 

c) ukládá ČTS předat dokumenty ze zahajovací VH VčOTS, p.s.  



 

 

Termín: bez odkladu    zodpovídá: p. Rybka 

d) ukládá informovat kluby a TO TJ o usnesení ze zahajovací VH VčOTS 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p. Rybka 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0   

 

Ad. 8. Vyhodnocení valných hromad 

J. Rybka, členové VV a DR VčOTS ocenili vysokou účast jak delegátů, tak klubů a TO TJ na 

obou valných hromadách VčOTS. I to svědčí o jejich zájmu být platnými členy ČTS, do kterého 

před časem dobrovolně vstoupily. Vztah k ČTS a VčOTS těch, kteří delegáty oznámili, kteří se 

bez omluvy nedostavili, nebo těch, kteří na výzvu k účasti ani nereagovali je  ponechán toliko 

na jejich úvaze.  

V další diskuzi p. JUDr. Krampera sdělil, že mimořádnými VH VčOTS je uzavřen průběh 

obdobných VH v rámci ČTS, takže nic nebrání k předání všech dokumentů za ČTS k registraci.  

Usnesení č. 8/7-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) děkuje všem delegátům klubů a TO TJ za účast na VH VčOTS   

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Různé 

TMK: 

a) předložila návrh na nákup 20-25 ks knihy „Příručka pro tenisový trénink“ zaměřené na 

problematiku teoretického a praktického tenisového tréninku, která bude vydána v překladu 

z němčiny vydána ve IV.kv.2016,  

b) obdržela nabídku od týmu URAN+, (MUDr. Jan Hiblbauer, s.r.o., Karla IV 843, Hradec 

Králové, tel.: 491 040 050, www.sport.hiblbauer.cz) na zdravotní služby sportovní laboratoře 

k zajištění jak zdravotní způsobilosti, tak měření výkonnosti metodou spiroergometrie. 

Usnesení č. 8/7-2016 VV: 

a) souhlasí s nákupem „Příručky pro tenisový trénink“ 

b) na vědomí bere nabídku zdravotních služeb týmu URAN+ 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0    
 

Ad. 10. Vyúčtování náhrad 

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

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

 

Ad. 11. Závěr  

 Jednání VV a DR ukončil ve 20:30 hodin p. Jaroslav Rybka, který sdělil, že termín a 

místo dalšího zasedání VV bude včas oznámeno. 

  

V Hradci Králové dne 29. června 2016  

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Mgr. Radko Hrma  

 

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


