
 

 

Usnesení  9 – 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 2. září 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, J. Valenta, T. Vorel,Dis   

       -  omluvena: Ing. M. Kašprišin, 

  

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně 

       - omluven: P. Hep  

 

Program:  

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost,  

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení Usnesení 8 – 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-předsedu Ing. S. Pacindu, Ph.D., členy J. Strouhala, Ing L.Štekla a částečně 

přítomného D. Pečenku 

Usnesení č. 1/9-2016 VV: 

a) bere usnášení schopnost na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Na žádost předsedy DR Ing. S. Pacindy, Ph.D. byl z navrženého programu vyřazen bod. 6. - 

Informace předsedy DR. Návrh byl přijat s tím, že všechny ostatní body budou přečíslovány.    

Usnesení č. 2/9-2016 VV: 

a) po přijatém návrhu změny 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. Valenta 

Usnesení č. 3/9-2016 VV: 

a) bere na vědomí zapisovatele p. Chmelaře  

b) určuje p. J. Valentu ověřovatelem zápisu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 8 - 2016 

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař.  

Usnesení č. 4/9-2016 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 8 - 2016  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS  

Informace k tomuto bodu podal p. Rybka, který sdělil, že VčOTS od Okresního soudu obdržel 

Usnesení ze dne 10.8.2016, kterým se zamítá spojení žalob vedených pod č. spisu 18C 21/2016-

78 a č. spisu 26C 49/2014 podaných VČTS o.s. Pardubice proti VčOTS panem Ing. Jiřím 

Kadaníkem, prezidentem VČTS a panem Ing. Petrem Makrlíkem, viceprezidentem pověřeným 

řešením žalob.      

Usnesení č. 5/9-2016 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) VV VčOTS zvažuje oslovení advokátní kanceláře, aby v obou těchto případech přijala 

právní zastoupení ve věcech vedených u Okresního soudu v Pardubicích pod výše 

uvedenými č. spisů 

Termín: do příštího zasedání VV a DR   zodpovídá: p. Rybka 

c) ukládá připravit všechny dokumenty k případnému předání advokátní kanceláři, která 

bude pověřena právním zastupováním v uvedených žalobách 

Termín: do příštího zasedání VV a DR   zodpovídá: p. Rybka 

d) ukládá, aby v těchto souvislostech advokátní kancelář zvážila právní postup VčOTS 

proti VČTS, o.s. – s osobní odpovědností prezidenta Ing. Jiřího Kadaníka a viceprezidenta 

Ing. Petra Makrlíka – pověřeného řešením žalob 

Termín: do příštího zasedání VV a DR    zodpovídá: p. Rybka     

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK 

STK sdělila, že:  

- byly uzavřeny soutěže smíšených družstev všech věkových kategorií a vyhlášeny konečné 

tabulky,  

- finále soutěží družstev mini a baby jsou materiálově zabezpečeny, 

- vypsala výběrové řízení na pořadatele turnajů tř. „B“ v hale pro rok 2017, 

 

STK předložila návrh: 

- výběrového řízení na pořadatele meziokresních přeborů jednotlivců v hale v kategoriích 

mládeže v KHK a PK pro rok 2017, 

- výběrového řízení na pořadatele oblastních přeborů jednotlivců všech věkových kategorií 

v hale pro rok 2017   

- na materiálovou podporu pořadatelům turnajů tř. „B“ na otevřených dvorcích v roce míči US 

OPEN á 1 ks kartonu 

- na předání „Putovního poháru“ VčOTS a materiálové podpory míči US OPEN á 1ks kartonu 

vítězi Vč. přeboru smíšených družstev seniorů družstvu USK Pardubice 

- na ocenění hráčů a hráček nominovaných VčOTS na M ČR 2016 mládeže v hale a na 

otevřených dvorcích za jejich postup do dalších kol s  min. 2 vítězstvími 



 

 

- na finanční prémie pro družstva finálového turnaje minitenisu a babytenisu ve stejné výši jako 

v loňském roce 

 

Usnesení č. 6/9-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) schvaluje text k vyhlášení výběrového řízení na pořadatele meziokresních přeborů 

jednotlivců - mládeže a ukládá ho zveřejnit na webu VčOTS  

Termín: ihned      zodpovídá: STK 

c) schvaluje text k vyhlášení výběrového řízení na pořadatele oblastních přeborů 

jednotlivců všech věkových kategorií a ukládá ho zveřejnit na webu VčOTS  

Termín: ihned      zodpovídá: STK 

d) schvaluje materiálovou podporu pořadatelům turnajů tř. „B“ na otevřených dvorcích 

míči US OPEN á 1 ks kartonu 

Termín: po řádném dokončení turnaje   zodpovídá: p. Chmelař 

e) schvaluje předání „Putovního poháru“ VčOTS pro vítěze soutěže družstev – seniorů – 

za rok 2016 USK Pardubice vč. materiálové podpory VčOTS 

Termín: do 15.9.2016     zodpovídá: p. Chmelař 

f) bere na vědomí návrh na ocenění hráčů a hráček, kteří na M ČR z řad mládeže dosáhli 

min. 2 vítězství ve dvouhře nebo ve čtyřhře a ukládá posoudit dosažené výsledky 

s návrhem na způsob ocenění. 

Termín: do 4.11.2016     zodpovídá: STK a TMK 

g) v této souvislosti blahopřeje:  

- Danieli Rabasovi za 2. místo ve čtyřhře dorostenců na M ČR v hale 2016 

- Adéle Dorreové za 3. místo ve dvouhře starších žákyň na letním M ČR 2016, 

- Nikole Novotné za 2. místo ve dvouhře dorostenek na letním M ČR 2016. 

h) další blahopřání směřuje k: 

- Danieli Jankovi a Danieli Rabasovi za postup mezi 16 ve dvouhře dorostu na MČR 2016, 

- Adrianě Kovářové a Adéle Wasserbauerové za postup mezi 16 ve dvouhře dorostenek 

na M ČR 2016, 

- Břetislavu Lukášovi za postup mezi 16 ve dvouhře starších žáků na M ČR 2016. 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

ch) schvaluje finanční prémie pro družstva finálového turnaje minitenisu a babytenisu 

v této výši: 1. místo 7.000,- Kč, 2. místo 3.500,- Kč, 3. místo 2.500,- Kč, 4. místo 2.000,- Kč 

 

Ad. 7. Zpráva TMK 

TMK předložila návrh: 

- podzimního kondičního soustředění členů TSM a dalších talentů VčOTS, 

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

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

mládeže 2017 a to v kategoriích mladšího a staršího žactva.  

Usnesení č. 7/9-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) ukládá obnovit tréninkový proces TSM vč. přípravy tréninků v hale 

Termín: ihned     zodpovídá: p. Valenta 

c) ukládá připravit návrh na složení členů TSM ČTS umístěného ve východních Čechách 

pro rok 2016/2017 

Termín: bez odkladu      zodpovídá: TMK  



 

 

 

 

 

d) ukládá předložit: 

 - náplň a cíl kondičního soustředění členů TSM, návrh na personální obsazení – trenéři 

a členové TSM (další nezařazení do TSM), podmínky účasti, návrh rozpočtu, termín a 

místo konání, 

 - složení družstev pro Junior DC a Fed 2016, 

 - složení širšího výběru družstev mladšího a staršího žactva pro ODM 2017 (v každé 

kategorii min. 5 účastníků) 

Termín: do 4.11.2016     zodpovídá: TMK  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0   

 

Ad. 8. Zpráva KR 

KR předložila návrh obnovit delegaci vrchních rozhodčích na utkání nejvyšších soutěží 

smíšených družstev (dospělí, dorost, starší a mladší žactvo) a v dalších stupních soutěží zajistit 

delegáty.  

Usnesení č. 8/9-2016 VV: 

a) bere návrh na vědomí  

b) ukládá zpracovat návrh z pohledu personálního a finanční náročnosti 

Termín: do 2.12.2016    zodpovídá: KR   

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Kontrola všech plateb vyhlášených na webu VčOTS v souvislosti se soutěžemi smíšených 

družstev je prováděna. Zároveň upozorňuje, že platby měly být realizovány v předepsaném 

termínu. 

Usnesení č. 9/9-2016 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 v návaznosti na rok 2017 

Termín: dle stanoveného termínu   zodpovídá:p. Rybka, STK 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0    
 

Ad. 10. Různé 

a) TO SK Žamberk v letošním roce slaví 90. let svého vzniku. VV VčOTS mu k tomuto 

významnému výročí blahopřeje a v dalších letech mu přeje vše dobré a zvláště, aby i nadále 

vychovával talenty, o které budou mít zájem třeba kluby i z nejvyšších pater ČTS.  

b) Kluby, jejichž družstva se zúčastnila soutěží o prezidentský pohár musí finanční příspěvek 

řádně vyúčtovat na předepsaném formuláři, který je součástí smlouvy, a odeslat e-mailem na 

ČTS Mgr. Janě Strniskové, nejpozději do 15.10.2016 ( e-mail: jana.strniskova@cztenis.cz ) 

Usnesení č. 10/9-2016 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) bere na vědomí povinnost klubů příspěvek vyúčtovat   

Termín: bez odkladu    zodpovídají: statutární zástupci  

    

   

mailto:jana.strniskova@cztenis.cz


 

 

 

 

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 ve 11:30 hodin s tím, že další zasedání VV a DR 

se uskuteční dne 7.10.2016 v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice.   

 

V Pardubicích dne 2. září 2016  

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jan Valenta  

 

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

 

 


