
 

 

Usnesení  8 – 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 5. srpna 

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

Přítomni:  

VV: J. Rybka, J. Rejlek, Mgr. R. Hrma, M. Chmelař   

       -  omluveni: Ing. M. Kašprišin, J. Valenta, T. Vorel, Dis 

DR: J. Strouhal  

 

Program:  

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost,  

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení Usnesení 7 – 2016 

5. Informace prezidenta VčOTS  

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 p. Rybka, který konstatoval, že VV je usnášení schopný. Zároveň přivítal 

zástupce DR p. J. Strouhala. 

Usnesení č. 1/8-2016 VV: 

a) bere usnášení schopnost na vědomí 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

K programu nebyl předložen návrh na jeho doplnění.   

Usnesení č. 2/8-2016 VV: 

a) schvaluje návrh programu  

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. Rybka 

Usnesení č. 3/8-2016 VV: 

a) bere na vědomí zapisovatele p. Chmelaře  

b) určuje p. J. Rybku ověřovatelem zápisu 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 7 - 2016 

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař.  

Usnesení č. 4/8-2016 VV: 



 

 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  

b) bez připomínek schvaluje usnesení 7 - 2016  

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS  

Informace k tomuto bodu podal p. Rybka, který sdělil, že: 

a) dne 21.7.2016 se v Plzni konalo zasedání VV ČTS, 

b) dne 25.7.2016 obdržel e-mail prezidenta 1. Východočeské tenisové Pardubice Bc. M. 

Tlapy a prezidenta Východočeské sportovní Hradec Králové Ing. P. Makrlíka, kterým žádají 

zrušení rozhodnutí vedoucího soutěží ve věci utkání mladšího žactva konaného v Pardubicích 

dne 19.6.2016 mezi 1.VT/VS – TK Choceň. Dopis předal STK, aby vedoucí soutěží  

v souvislosti s ustanoveními SŘ a zvláště pak ve vztahu k Rozpisu mistrovské soutěži 

mladšího žactva a ke vztahu k soutěži seniorů, která v IS klasifikována není, předložil VV 

VčOTS všechny podklady k následnému posouzení vzniklé situace.   

Usnesení č. 5/8-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) po projednání potvrzuje v plném rozsahu rozhodnutí vedoucího soutěží o kontumaci 

pro obě družstva 

c) ukládá písemnou formou informovat statutární zástupce o rozhodnutí VV 

Termín: bez odkladu    zodpovídá: p. Rybka   

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

  

Ad. 6. Zpráva STK 

STK po ukončení soutěží smíšených družstev pro rok 2016 vyhodnotila jejich průběh a VV 

předložila návrhy na udělení poplatků, pokut a sankcí za porušení ustanovení SŘ a Rozpisů 

VčOTS za: 

- nenastoupení k utkání v kompletní sestavě, 

- dodatečné změny na soupiskách, 

- převod soutěží na jiného, 

- změnu názvu družstva. 

Usnesení č. 6/8-2016 VV: 

a) v plném rozsahu schvaluje návrh předložený STK,  

b) ukládá zveřejnit výměry na webu VčOTS s uvedením data splatnosti 

Termín: bez odkladu     Zodpovídá: STK   

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva TMK 

TMK informovala o: 

- pozastavení tréninkového procesu TSM ČTS umístěného ve VčOTS po dobu prázdninových 

měsíců z důvodů aktivit členů TSM účastí na turnajích s tím, že průběžný trénink je 

realizován v klubech a TO TJ, 

- přípravě podzimního kondičního soustředění členů TSM a dalších za podmínek, které na 

návrh TMK budou vyhlášeny na zasedání VV VčOTS dne 2. 9. 2016, 

- zahájení přípravy složení družstev VčOTS na Junior DC a Fed Cup 2016, 

- přípravě družstev VčOTS Královéhradeckého a Pardubického kraje na Olympiádu dětí a 

mládeže 2017.  



 

 

Usnesení č. 7/8-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) ukládá obnovit tréninkový proces TSM 

Termín: k 1.9.2016     zodpovídá: p. Valenta 

c) ukládá předložit návrh: 

 - kondičního soustředění členů TSM a dalších vč. podmínek účasti, 

 - přípravy a složení družstev pro Junior DC a Fed 2016, 

 - k opětnému zařazení soutěží mladšího žactva na ODM 2017 

Termín: do 1.9.2016     zodpovídá: TMK  

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0   

 

Ad. 8. Zpráva KR 

V rámci tohoto bodu byly projednány písemné zprávy delegátů – rozhodčích VčOTS –, kteří 

byli rozhodnutím KR vysláni k utkáním mistrovských soutěží smíšených družstev (dospělí, 

dorost, starší a mladší žactvo). 

Usnesení č. 8/8-2016 VV: 

a) bere písemné zprávy delegátů na vědomí a děkuje za poctivý dohled nad regulérností 

mistrovských soutěží smíšených družstev 

b) ukládá připravit návrh pro rok 2017 

Termín: do 2.12.2016    zodpovídá: KR   

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Kontrola všech plateb je prováděna průběžně.  

Usnesení č. 9/8-2016 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) ukládá s odvoláním na Usnesení č. 6/8-2016 ad) b zajistit kontrolu plateb vyměřených 

STK za rok 2016 v soutěžích družstev 

Termín: dle stanoveného termínu   zodpovídá:p. Rybka 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0    
 

Ad. 10. Různé 

Usnesení č. 10/8-2016 VV: 

a) bere na vědomí zveřejnění všech dokumentů souvisejících s VH ČTS konané dne 22. 

6. 2016 v Prostějově, 

b) bere na vědomí zveřejnění všech dokumentů souvisejících s M VH VčOTS a se 

zahajovací VH VčOTS, které se konaly dne 29.6.2016 v Hradci Králové na webu VčOTS 

c) bere na vědomí Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19.7.2016 o zápisu 

Východočeského oblastního tenisového svazu, K Vinici 1901, Zelené předměstí, 530 02 

Pardubice, IČ 05249520 jako pobočného spolku ČTS, 

d) bere na vědomí Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26.7.2016 o rozhodnutí 

k výmazu a k zápisu oblastních tenisových svazů ČTS 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0  

   

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Daňové doklady předložené členy VV a DR za jejich činnost ve prospěch VčOTS byly bez 

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



 

 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV a DR ukončil p. Jaroslav Rybka v 11:30 hodin s tím, že další zasedání VV a DR 

se uskuteční dne 2.9.2016 v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice.   

 

 

 

V Pardubicích dne 5.srpna 2016  

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jaroslav Rybka  

 

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

 

 


