
 

 

Usnesení   3 – 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. března 2017 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 530 02 

Pardubice.  

Přítomni:  

VV: Jaroslav Rybka, Jiří Rejlek, Milan Chmelař, Jan Valenta, Tomáš Vorel, DiS. 

        omluveni: Mgr. Radko Hrma  

DR: Ing. Štefan Pacinda Ph.D., Ing. Lubomír Štekl, Jaroslav Strouhal, Dušan Pečenka  

Hosté: Zdeněk Hynek, J. Čepčář, ekonom PKO ČUS k bodům č.5 a 9   

 

Program:  

1.   Zahájení, prezence, usnášení schopnost,  

2.   Schválení programu 

3.   Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4.   Kontrola plnění a schválení usnesení č. 2 – 2017 

5.   Informace prezidenta VčOTS  

6.   Zpráva STK 

7.   Zpráva KR 

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

a) schvaluje návrh programu  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0    

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu  

Zapisovatelem ze stanov je určen sekretář p. Chmelař, ověřovatelem byl určen p. T. Vorel 

Usnesení č. 3/3-2017 VV: 

a) bere na vědomí zapisovatele p. Chmelaře   

b) určuje p. T. Vorla ověřovatelem zápisu 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 



 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 2 - 2017 

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař  

Usnesení č. 4/3-2017 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 

c) ukládá splnit přijatá usnesení, která probíhají 

Termín: bez odkladu    zodpovídají: dle zápisů   

d) bez připomínek schvaluje usnesení č. 2-2017  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS  

P. Rybka:  

a) informoval o úpravách Soutěžního řádu, které ČTS v nejbližších dnech zveřejní,  

b) sdělil, že přijal návrh na doplnění VV panem Zdeňkem Hynkem, členem TO TJ 

Lokomotiva Trutnov kooptací. S odvoláním na usnesení VV č. 5/2-2017 c) a ustanovení 

Stanov VčOTS čl. 12. bod 4. použil hlasování způsobem per rollam. Zároveň oznámil, že 

všichni členové VV text usnesení jednomyslně a bez výhrad schválili. 

c) s odvoláním na usnesení VV č. 5/2-2017 e) a znění čl. 12. bod 8.k) Stanov předložil návrh 

na jmenování pana Mgr. Radko Hrmu členem Rady ČTS.     

Usnesení č. 5/3-2017 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) kooptuje pana Zdeňka Hynka do VV VčOTS 

c) jmenuje Mgr. Radko Hrmu členem Rady ČTS za VčOTS 

d) ukládá oznámit předsedovi Rady ČTS a v kopii prezidentu ČTS jmenování Mgr. 

Radko členem Rady ČTS 

Termín: bez odkladu 

e) ukládá tyto změny předložit Valné hromadě VčOTS k dodatečnému schválení  

Termín: dle termínu svolání VH    zodpovídá: p. Rybka 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK 

Informace podal J. Rejlek, který sdělil, že: 

a) přihlášku do soutěží smíšených družstev podalo 64 klubů a TO TJ a připomněl, že termín 

pro podání připomínek k návrhu rozdělení družstev do skupin byl do 28.2.2017. Po 

projednání připomínek bude k 15.3.2017 vydán „Rozpis“ soutěží všech věkových kategorií, 

b) na základě přihlášek klubů a TO TJ byla uzavřena „Letní termínová listina“ mistrovských 

soutěží jednotlivců. Do IS ČTS je zařazeno 294 turnajů + přebory, 

c) na základě kvót ČTS byla provedena nominace mládeže na M ČR v hale pro rok 2017:  

- na M ČR mladších žákyň Nela Odehnalová (TC DTJ Hradec Králové) vybojovala 2. místo 

ve čtyřhře, 

- na M ČR starších žákyň Natálie Jindrová a Adéla Moravcová (obě TO SK Žamberk) 

vybojovaly 2. místo ve čtyřhře, 

d) STK poukazuje na povinnost zadávání výsledků turnajů mini a baby tenisu do 

informačního systému. 

Usnesení č. 6/3-2017 VV: 

a), b), bere informace na vědomí 

c) blahopřeje Nele Odehnalové, Natálii Jindrové a Adéle Moravcové ke 2. místům ve 

čtyřhře na M ČR v hale pro 2017  



 

 

d) ukládá pravidelně zadávat výsledky turnajů mini a baby do IS 

Termín: do 48 hodin      zodpovídají: pořadatelé 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

      

 

 Ad. 7. Zpráva KR 

K tomuto bodu podal informaci p. Vorel, který sdělil, že ve dnech 11. – 12. 3. 2017 se 

v areálu LTC Pardubice bude konat školení uchazečů o licenci rozhodčího „B“ a doškolení 

rozhodčích „B“ – obnova. V této souvislosti požaduje urychlené předání změn SŘ ČTS.  

Usnesení č. 7/3-2017 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) lektorem jmenuje p. Vorla a pověřuje ho vyžádáním změn SŘ k zajištění školení 

Termín: ihned       zodpovídají: p. Vorel 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad. 8. Zpráva TMK 

Informaci podal p. Valenta, který sdělil, že: 

a) tréninkový proces TSM ČTS umístěného v oblasti působnosti VčOTS probíhá v hale Dříteč 

bez problémů, 

b) TMK pravidelně vyhodnocuje výsledky členů širších výběrů mladšího a staršího žactva 

KHK a PK pro VIII. LODM 2017 v Brně. Předložil návrh na rozšíření jejich přípravy formou 

tréninkového soustředění, na základě, kterého předloží návrh nominace reprezentačních 

družstev,    

c) ve dnech 7.- 9. 4. a 14.-16.4. 2017 se v areálu LTC Pardubice uskuteční školení uchazečů o 

licenci trenér III. tř. Vedoucím lektorem jmenuje MUDr., Mgr. Evu Zálabskou, Ph.D.   

Usnesení č. 8/3-2017 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) ukládá připravit návrh termínu, místa, rozpočtu a náplně soustředění vč. lektorů 

Termín: do 24.3.2017     zodpovídá: TMK  

c) ukládá připravit a zabezpečit školení 

Termín: do 7.4.2017      zodpovídají: pí. Zálabská,  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad. 9. Kontrola plateb  

Informaci k tomuto bodu podal p. Rybka, který sdělil, že k 1.3.2017: 

a) všechny poplatky, pokuty a sankce vyměřené STK byly kluby, a TO TJ uhrazeny, 

b) bylo v rámci východních Čech v ČTS historicky zaregistrováno celkem 134 klubů a TO TJ, 

c) 82 klubů a TO TJ uhradilo kolektivní registraci na rok 2017, tzn. 52 klubů z celkového 

počtu 134 je neaktivních nebo byly zrušeny.  

d) rámci tohoto bodu podal informaci o: 

- průběhu zpracování účetní závěrky za rok 1016, 

- předložil návrh rozpočtu VčOTS na rok 2017, 

- předložil návrh DPP na rok 2017 

    

Usnesení č. 9/3-2017 VV: 



 

 

a), b), c) bere informace na vědomí 

d) ukládá předložit rozpočet a účetní závěrku ke schválení DR VčOTS, předložit a 

podepsat DPP na rok 2017  

Termín: 7.4. 2017       zodpovídá: p. Rybka  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé  

VV jednal o: 

a) vyhlášce č.391/2013 Sb. z 25.11.2013 Ministerstva zdravotnictví „O zdravotní způsobilosti 

k tělesné výchově a sportu“. Ta se bez výjimek vztahuje na všechny hráče a hráčky klubů a 

TO TJ zařazených do soutěží a nebo „jen“ do tréninkového procesu a to bez věkového 

omezení! Plnění ustanovení této vyhlášky bude součástí změn textu SŘ ČTS.   

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

VčOTS. Z 80 „aktivních“ klubů a TO TJ - členů ČTS - aktualizaci svých kontaktů k 1.3.2017 

odeslalo pouze 29!! 

c) účasti zástupce VčOTS na slavnostním vyhodnocení nejlepších sportovců KHK za rok 

2016.   

Usnesení č. 10/3-2017 VV: 

a) důrazně vyzývá kluby a TO TJ k zajištění nejen vstupní, ale v dalších letech 

pravidelné lékařské prohlídky svých členů s tím, že předložení této dokumentaci o ní 

bude vyžadována kapitány družstev a vrchními rozhodčími soutěží jednotlivců  

Termín: bez odkladu    zodpovídají: statutární zástupci 

b) opětovně žádá TK a TO TJ – členy ČTS - k aktualizaci svých kontaktů a jejich 

odeslání na doručovací adresu VčOTS : Milan Chmelař, Školní742, 53006 Pardubice, 

nebo na chmelar.tenis@seznam.cz  

Termín: bez odkladu    zodpovídají: statutární zástupci 

c) pověřuje p. Chmelaře účastí na slavnostním vyhodnocení sportovců KHK za rok 2016 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

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

Usnesení č. 11/3-2017 VV: 

a) schvaluje předložené doklady a souhlasí s proplacením 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV v 11:35 hodin ukončil p. Jaroslav Rybka, který sdělil, že další zasedání VV 

VčOTS se bude konat dne 7. 4. 2017 v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 530 02 

Pardubice za účasti členů DR VčOTS.  

 

V Pardubicích dne 3.3.2017  

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Tomáš Vorel, DiS  

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 
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