
 

 

Usnesení  10 – 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 7. října 

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

Přítomni: J. Rybka, J. Rejlek, Mgr. R. Hrma, J. Valenta, T. Vorel, Dis   

Omluveni: Ing. M. Kašprišin, M. Chmelař  

Program:  

1.  Zahájení, prezence, usnášení schopnost,  

2.  Schválení programu 

3.  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4.  Kontrola plnění a schválení Usnesení 9 – 2016 

5.  Informace prezidenta VčOTS  

6.  Zpráva STK 

7.  Zpráva TMK 

8.  Stížnost na rozhodnutí STK VčOTS 

9.  VIII. Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 – Brno  

10. Kanáří naděje 2016  

11. Kontrola plateb 

12. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost, 

Jednání zahájil p. Rybka, který konstatoval, že VV je usnášení schopný.  

Usnesení č. 1/10-2016 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. 2/10-2016 VV: 

a) schvaluje návrh programu  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0    

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu  

Z důvodu nepřítomnosti sekretáře VčOTS byl zapisovatelem navržen p. Vorel, ověřovatelem 

byl určen p. Valenta 

Usnesení č. 3/10-2016 VV: 

a) schvaluje p. Vorla zapisovatelem   

b) určuje p. J. Valentu ověřovatelem zápisu 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 9 - 2016 

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Rybka  

Usnesení č. 4/10-2016 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 9 - 2016  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS  

Informaci k tomuto bodu podal p. Rybka, který zmínil průběh jednání s Českou spořitelnou 

Pardubice, Finančním úřadem Pardubice a s úřady Pardubického a Královéhradeckého kraje 

ve věci změny IČ vyvolané fůzí oblastních tenisových svazů s ČTS. 

Usnesení č. 5/10-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK 

STK sdělila, že:  

- v roce 2016 řídila soutěže smíšených družstev, když 63 klubů a TO TJ registrovaných v ČTS 

na území působnosti VčOTS přihlásilo 75 družstev dospělých, 16 družstev seniorů, 55 

družstev dorostu, 31 družstev staršího a 49 družstev mladšího žactva, 43 družstev baby tenisu 

a 29 družstev mini tenisu tj. celkem 298 družstev!, 

- byla uzavřena výběrová řízení na pořadatele Vč. meziokresních, Vč. oblastních přeborů a na 

pořadatele turnajů tř. „B“ v hale pro rok 2017,  

STK předložila návrh na materiálovou podporu: 

- míči US OPEN á ½ kartonů za každé družstvo v kategoriích dorostu, staršího a mladšího 

žactva, které řádně dokončilo vypsané soutěže,  

- míči určenými pro soutěže dětí v kategoriích mini a baby tenisu ve výši 24 ks za každé 

zúčastněné družstvo.   

Usnesení č. 6/10-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí a STK děkuje za úspěšné řízení soutěží v roce 2016 

b) ukládá zveřejnit pořadatele a „Rozpisy“ Vč. meziokresních, Vč. oblastních přeborů a 

turnajů tř. „B“ v hale pro rok 2017 

Termín: do 4.11.2016   zodpovídá: STK 

c) schvaluje materiálovou podporu družstvům mládeže a dětí v navrženém rozsahu 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

       

Ad. 7. Zpráva TMK 

TMK předložila: 

- návrh na finanční podporu členům TSM ČTS za rok 2015/2016 ve stejné výši jako za rok 

2014/2015, 

- nominaci 14 členů TSM ČTS umístěného ve východních Čechách pro rok 2016/29017, 

- nominaci na složení družstev VčOTS na JUNIOR: 

  DAVIS CUP: Filip Jakub, Vrtěna Jakub, Matějíček Petr, náhradník Laštovička Luboš,    

    trenér: Jan Valenta 

  FED CUP: Odehnalová Nela, Roháčová Emma, Smejkalová Magdaléna, náhradnice     

  Válková Simona, trenér: Radko Hrma 

TMK informovala o: 

- zahájení tréninkového procesu 14 členů TSM v hale areálu ve Dřítči, 

- kondičním soustředění členů TSM, které se uskutečnilo ve dnech 2.-5.10.2016 v areálu 

Luční Boudy v Krkonoších pod vedením trenérů Jana Valenty a Ladislava Zeleného.  

Usnesení č. 7/10-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) schvaluje výši finanční podpory členům TSM za rok 2015/2016 



 

 

c) schvaluje nominaci pro JUNIOR DAVIS a FED CUP 

Ukládá: zajistit přípravu družstev a ve všech souvislostech zabezpečit jejich účast   

Termín: průběžně do odjezdu    zodpovídá: p. Chmelař, trenéři  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Stížnost na rozhodnutí STK  

p. Rybka informoval o stížnosti, kterou proti rozhodnutí STK VčOTS oboustranně 

kontumovat výsledek utkání mladšího žactva konaného dne 19.6.2016 mezi 1. 

Východočeskou Tenisovou Pardubice / Východočeskou Tenisovou Hradec Králové a TK 

Choceň. Stížnost proti rozhodnutí STK VčOTS byla zaslána nejen prezidentu VčOTS, ale 

následně i prezidentu ČTS. Podaná stížnost byla oběma zamítnuta s potvrzením platnosti 

původního rozhodnutí STK VčOTS.     

Usnesení č. 8/10-2016 VV: 

a) bere informaci na vědomí  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. VIII. Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 - Brno  

VIII. LODM se bude konat ve dnech 24.-29.6.2017 v Brně. Tenisové soutěže se budou konat 

v kategoriích mladšího a staršího žactva. TMK VčOTS připraví návrhy širších výběrů - vždy 

5 hráčů a 5 hráček - s trvalým bydlištěm v rámci Královéhradeckého a Pardubického kraje, 

přičemž jejich klubová příslušnost v rámci KHK a PK není podmínkou. 

Usnesení č. 9/10-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) ukládá připravit návrhy širších výběrů družstev za KHK a PK a jejich rodičům 

předat dotazníky k VIII. LODM 2017 

Termín: do 4.11.2016   zodpovídá: TMK, p. Chmelař 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 10. Kanáří naděje 2016 

VV:  

a) v diskuzi se vrátil k průběhu zajištění a realizaci této akce, která se za rok 2015 uskutečnila 

dne 16.3.2016 v Pardubicích a rozhodl, že připraví návrh organizačního zajištění této akce za 

rok 2016,  

b) pověřuje TMK přípravou návrhů na udělení trofejí „Kanáří naděje“, vč. návrhů na udělení 

dalších ocenění v kategoriích mládeže a návrhů za mimořádné výkony za rok 2016, 

c) připomíná klubům a TO TJ možnost udělit ocenění za významné počiny hráčů, trenérů a 

funkcionářů za rok 2016 v rámci „Fair play“.  

Usnesení č. 10/10-2016 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) pověřuje TMK přípravou návrhů na udělení trofejí „Kanáří naděje“ a dalších 

souvisejících oceněním za rok 2016  

Termín: do 4.11.2016    zodpovídá: TMK 

c) vyzývá kluby a TO TJ k předložení návrhů na ocenění svých členů v rámci „Fair 

play“ za rok 2016 vč. písemného zdůvodnění na adresu VčOTS 

Termín: do 31.12.2016   zodpovídají: statutární zástupci klubů a TO 

TJ 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

Ad. 11. Kontrola plateb 

Informaci k tomuto bodu dal p. Rybka, který sdělil, že kontrola všech plateb určených 

legislativou ČTS a vyměřených VčOTS probíhá s tím, že pro jejich realizaci jsou určeny 

termíny ČTS a VčOTS.   

Usnesení č. 11/10-2016 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0    
 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV v 11:30 hodin ukončil p. Jaroslav Rybka, který sdělil, že další zasedání VV 

VčOTS se bude konat dne 4. 11. 2016 v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 530 02 

Pardubice.  

 

V Pardubicích dne 7. října 2016  

 

Zapsal: Tomáš Vorel, Dis 

 

Ověřil: Jan Valenta  

 

Obdrží: členové VV a DR VčOTS, spis VčOTS 
 


