
 

 

Usnesení  1 – 2017  

ze zasedání výkonného výboru a dozorčí rady Východočeského oblastního tenisového svazu 

zvoleného mimořádnou valnou hromadou dne 24. října 2015 v Ústí n. Orl, které se konalo dne 

6. ledna 2017 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901,530 02 Pardubice.  

Přítomni:  

- VV: J. Rybka, Mgr. R. Hrma, M. Chmelař, T. Vorel, DiS, 

- DR: J. Strouhal,  

- STK: Mgr. M. Drahoš 

 

Program:  

1.   Zahájení, prezence, usnášení schopnost,  

2.   Schválení programu 

3.   Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4.   Kontrola plnění a schválení Usnesení 12 – 2016 

5.   Informace prezidenta VčOTS  

6.   Předání trofejí „Kanáří naděje“ a ocenění nejlepším za rok 2016 

7.   Zpráva STK 

8.   Zpráva TMK 

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.  

Usnesení č. 1/01-2017 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. 2/01-2017 VV: 

a) schvaluje návrh programu  

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0    

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu  

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

Usnesení č. 3/01-2017 VV: 

a) bere na vědomí zapisovatele p. M. Chmelaře   

b) určuje p. Mgr. M. Drahoše ověřovatelem zápisu 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 12 - 2016 

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař  

Usnesení č. 4/01-2017 VV: 



 

 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 12 - 2016  

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS  

P. Rybka informoval o předání vyúčtování: 

a) dotací ČTS: 

- na činnost a provoz TSM ČTS umístěného ve východních Čechách, 

- na činnost orgánů VčOTS k zajištění všech činností ve východních Čechách vyplývajících 

ze Stanov ČTS a VčOTS, 

b) grantů poskytnutých krajskými úřady Pardubického a Královéhradeckého kraje   

Usnesení č. 5/01-2017 VV: 

a, b) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Předání trofejí „Kanáří naděje“ a ocenění nejlepším za rok 2016 

Tato významná sportovně-společenská událost Východočeského oblastního tenisového svazu 

a východočeské tenisové veřejnosti se za účasti zástupců ČTS, Amer Sports CR, České unie 

sportu, členů VV, DR a komisí VčOTS, oceněných a jejich rodičů konala dne 28.12.2016 

v Pardubicích. Podrobnější informace a fotografie z této akce najdete na webu VčOTS. 

 

a) Trofeje „Kanáří naděje“ a finanční podpora Amer Sports CR a VčOTS ve výši á 10.000,- 

Kč s diplomem byly předány:  

- Adrianě Kovářové, člence TK Česká Třebová a 

- Adéle Dorreové, člence TC DTJ Hradec Králové. 

b) Ocenění – pamětní plaketa a finanční podpora VčOTS ve výši 3.000,- Kč s diplomem za 1. 

místo na Vč. oblastním žebříčku 2016 byly předány:  

- Janu Krejčímu, členu TO TJ Svitavy – mladší žáci, 

- Simoně Křepinské, člence TO TJ Trutnov – mladší žákyně, 

- Vojtěchu Veigertovi, členu TK Pernštýn 1897 Pardubice – starší žáci, 

- Adéle Dorriové, člence TC DTJ Hradec Králové – starší žákyně, 

- Danielu Jankovi, členu LTC Pardubice – dorostenci, 

- Natálii Kmoškové, člence TO TJ Tesla Pardubice – dorostenky.   

c) K 90. výročí vzniku Tenisového oddílu Sportovního klubu Žamberk byla předána pamětní 

plaketa. Převzali ji pánové Ing. Stanislav Tajbr a Miloslav Chvátil zároveň s poděkováním za 

přínos k rozvoji tenisu ve své oblasti. Podrobnosti na webu VčOTS. 

Usnesení č. 6/01-2017 VV: 

a) blahopřeje všem oceněným za dosažené výsledky v roce 2016, 

b) děkuje Amer Sports CR za dosavadní podporu talentů z Vč. oblasti, 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

    
Ad. 7. Zpráva STK 

STK:  

a) informovala o zveřejnění formuláře – Přihláška do soutěží smíšených družstev 2017 – na 

webu VčOTS zároveň s přehledem sestupujících a postupujících za rok 2016, 

b) předložila návrhy na vypsání výběrových řízení na pořadatelství přeborů a turnajů tř. „B“ 

v roce 2017 na otevřených dvorcích: 



 

 

- Vč. meziokresních přeborů jednotlivců Královéhradeckého a Pardubického kraje,   

- Vč. oblastních přeborů jednotlivců,   

- turnajů tř. „B“ 

Usnesení č. 7/01-2017 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) schvaluje návrhy a ukládá je zveřejnit vč. termínů a podmínek     

Termín: bez odkladu     zodpovídá: STK 

c) ukládá připravit návrhy „Rozpisů“ přeborů a turnajů „B“ 

Termín: ihned po vyhodnocení nabídek uchazečů zodpovídá: STK 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

       

Ad. 8. Zpráva TMK 

TMK:  

a) okomentovala umístění družstev mladšího žactva VčOTS na turnajích ČTS, které se konaly 

ve dnech 3.-5.12.2016: 

- mladší žáci Junior Davis Cup (Pelhřimov) – trenér Ing. Kopáček - info na webu VčOTS  

- mladší žákyně Junior Fed Cup (Rakovník) – trenér Mgr. Hrma - info na webu VčOTS 

b) uvedla, že tréninkový proces TSM v hale Dříteč probíhá podle určeného rozvrhu hodin 

Usnesení č. 8/01-2017 VV: 

a) děkuje trenérům za zabezpečení účasti a všem členům družstev za výkony na turnaji 

ČTS 

b) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
  

Ad. 9. Kontrola plateb  

p. Rybka informoval o průběhu plateb. 

Usnesení č. 9/01-2017 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad. 10. Různé  

VV: 

a) projednal informaci o účasti mládeže na meziokresních přeborech v hale: 

- 2015: KHK 39 (3 přebory), PK 53 (4 přebory)  celkem   92 

- 2016: KHK 83 (5 přeborů), PK 100 (6 přeborů) celkem 183 

- 2017: KHK 62 (5 přeborů), PK 85 (5 přeborů) celkem 147   

b) vyzývá statutární představitele klubů a TO TJ k respektování ustanovení vyhlášky č. 

391/2013 Sb, která se týká zdravotní způsobilosti svých členů k tělesné výchově a sportu. 

Tato vyhláška vstoupila v účinnost dnem již dnem 31.12.2013!!! Znění vč. doprovodných 

komentářů je zveřejněn na webu ČTS 

c) projednal průběh přípravy reprezentačních družstev VčOTS za KHK a PK na VIII. Letní 

olympiádě dětí a mládeže 2017 v Brně 

Usnesení č. 10/01-2017 VV: 

a, c) bere informace na vědomí 

b) ukládá klubům a TO TJ zajistit ve smyslu vyhl. č. 391/2013 MZ zdravotní prohlídky 

svých hráčů 

Termín: bez odkladů     zodpovídají: statutární zástupci  



 

 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Členové VV, DR a STK k proplacení předložili daňové doklady za jejich činnost ve prospěch 

VčOTS.   

Usnesení č. 11/01-2017 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených dokladů 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV ve 12:10 hodin ukončil p. Jaroslav Rybka, který sdělil, že další zasedání VV 

VčOTS se bude konat dne 3. února 2017v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 530 

02 Pardubice.  

 

V Pardubicích dne 6. ledna 2017  

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Mgr. Martin Drahoš 

 

Obdrží: členové VV a DR VčOTS, spis VčOTS 
 


