
 

 

Usnesení   2 – 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 3. února 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. 

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

DR: J. Strouhal,  

PKO ČUS: J. Čepčář, DiS, k bodům č. 5. a 8.  

 

Program:  

1.   Zahájení, prezence, usnášení schopnost,  

2.   Schválení programu 

3.   Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4.   Kontrola plnění a schválení Usnesení 1 – 2017 

5.   Informace prezidenta VčOTS  

6.   Zpráva STK 

7.   Zpráva TMK 

8.   Kontrola plateb 

9.   Různé 

10. Vyúčtování náhrad 

11. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost, 

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

Usnesení č. 1/2-2017 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. 2/2-2017 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. 3/2-2017 VV: 

a) bere na vědomí zapisovatele p. Chmelaře   

b) určuje p. R. Hrmu ověřovatelem zápisu 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 1 - 2017 

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař  

Usnesení č. 4/2-2017 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 1-2017  

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS  

P. Rybka VV informoval: 

- o jednání legislativní komise ČTS, která na zasedání konaného dne 12. 1. 2017 posoudila 

došlé návrhy na úpravu a doplnění Soutěžního řádu ČTS s tím, že opodstatněné návrhy 

předloží VV ČTS,  

- o jednání VV ČTS, které se konalo dne 2. 2. 2017 v Praze,  

- o předání žádostí Krajským úřadům k udělení grantů-dotací na rok 2017 v programech 

rozvoje mládeže ve východních Čechách,  

- o odstoupení z rodinných důvodů Ing. Martiny Kašprišin jak z pozice 2. viceprezidentky a 

členky VV VčOTS, tak i členky Rady ČTS za Východočeský oblastní tenisový svaz.    

Usnesení č. 5/2-2017 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) děkuje Ing. Martině Kašprišin za dosavadní práci, kterou pro rozvoj tenisu ve 

východních Čechách vykonala nejen v orgánech VčOTS a v Radě ČTS, ale i v rámci 

klubové činnosti 

c) rozhodl, že ve smyslu Stanov VčOTS čl. 12. bod č. 4. bude nový člen VV kooptován 

Termín: návrh do příští schůze VV    zodpovídá: p. Rybka 

d) ukládá oznámit předsedovi Rady ČTS a v kopii prezidentu ČTS odstoupení Ing. 

Martiny Kašprišin z Rady ČTS 

Termín: bez odkladu      zodpovídá: p. Rybka 

e) rozhodl, že ve smyslu Stanov ČTS hl. XIII. bod. 1. bude jmenovat zástupce za 

Východočeskou tenisovou oblast v Radě ČTS 

Termín: návrh do příští schůze VV     zodpovídá: p. Rybka  

   

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK 

Usnesení č. 6/2-2017 VV: 

a) bere na vědomí rozhodnutí STK o výběru pořadatelů přeborů na otevřených dvorcích 

pro rok 2017: 

- Vč. meziokresních přeborů Královéhradeckého a Pardubického kraje  

- Vč. oblastních přeborů jednotlivců 

b) ukládá na webu VčOTS zveřejnit příslušné „Rozpisy přeborů“ 

Termín: bez odkladu      zodpovídá: STK 

c) ukládá materiálově a dokumenty zabezpečit Vč. přebory 

Termín: do dne zahájení      zodpovídá: p. Chmelař  

d) bere na vědomí rozhodnutí STK o výběru pořadatelů turnajů tř. „B“ 

e) ukládá na webu VčOTS zveřejnit „Rozpis“ turnajů tř. „B“   



 

 

Termín: bez odkladu      zodpovídá: STK 

f) ukládá na webu VčOTS zveřejnit „Rozpis“ turnajů tř. „C“ a „D“ 

Termín: po uzávěrce přihlášek turnajů nižší tř.    zodpovídá: STK  

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

   

Ad. 7. Zpráva TMK 

TMK podala zprávu o: 

- průběhu tréninkového procesu členů TSM ČTS umístěného v oblasti působnosti VčOTS, 

- příjmu souhlasů rodičů se zařazením jejich dětí do širšího výběru pro VIII. LODM 2017, 

konané ve dnech 25.-28.2017 v Brně, 

- návrhu přípravy obou reprezentačních družstev VčOTS za Královéhradecký a Pardubický 

kraj na VIII. LODM vč. přípravy formou tréninkového soustředění,  

Usnesení č. 7/2-2017 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) ukládá průběžně vyhodnocovat dosažené výsledky zařazených do širšího výběru pro 

určení oficiálních nominací do reprezentačních družstev za KHK a PK za VčOTS na 

VIII. LODM a VV o nich informovat 

Termín: do 1. 5. 2017      zodpovídá: TMK 

c) ukládá splnění termínů stanovených KÚ KHK a PK k zajištění účasti družstev 

VčOTS na VIII.LODM 

Termín: dle termínů KÚ KHK a PK    zodpovídá: p. Chmelař 

Hlasováno: pro 4. proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Kontrola plateb  

Informaci k tomuto bodu podal p. Rybka, který sdělil, že kontroly probíhají průběžně. 

Nevyloučil dopady na ty, kteří své finanční závazky vyplývající z členství v ČTS a 

vyhlášených VčOTS ve stanovených termínech nesplní.  

Usnesení č. 8/2-2017 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

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

 

Ad. 9. Různé  

VV jednal o: 

a) stavu finančních prostředků na účtu VčOTS k 1.1.2017, 

b) očekávaných výdajů a nákladech na činnost orgánů a komisí VčOTS, 

c) pověřuje p. Rybku zpracováním rozpočtu VčOTS na rok 2017,   

d) současném stavu aktualizace kontaktů TK a TO TJ sdružených v oblasti působnosti 

VčOTS,   

Usnesení č. 9/2-2017 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) ukládá předložit návrhy finančních nákladů na jejich činnosti v roce 2017 a zaslat je 

p. Rybkovi 

Termín: do 17.2. 2017     zodpovídá: STK, TMK, KR, DR 

c) rozhodl o přípravě rozpočtu VčOTS na rok 2017 a ukládá jeho předložení členům VV 

k projednání na jednání VV dne 3.3.2017  

Termín: do 28.2.2017    zodpovídá: p. Rybka 



 

 

d) žádá TK a TO TJ – členy ČTS k aktualizaci svých kontaktů a k odeslání na 

doručovací adresu: MilanChmelař, Školní742, 53006 Pardubice, chmelar.tenis@seznam.cz  

Termín: bez odkladu    zodpovídají: statutární zástupci 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

  

Ad. 10. Vyúčtování náhrad 

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

Usnesení č. 10/2-2017 VV: 

a) schvaluje předložené doklady a souhlasí s proplacením 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad. 11. Závěr 

Jednání VV v 11:10 hodin ukončil p. Jaroslav Rybka, který sdělil, že další zasedání VV 

VčOTS se bude konat dne 3. 3. 2017 v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 530 02 

Pardubice.  

 

V Pardubicích dne 2.3.2017  

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Mgr. Radko Hrma  

 

Obdrží: členové VV a DR VčOTS, spis VčOTS 
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