
 

 

Usnesení   4 – 2017  

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. dubna 

2017 od 9:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice.  

Přítomni:  

VV: Jaroslav Rybka, Jiří Rejlek, Mgr. Radko Hrma, Milan Chmelař, Jan Valenta, Tomáš 

Vorel, DiS., omluven Zdeněk Hynek, 

STK: Mgr. Martin Drahoš 

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

omluven Pavel Hep, 

Hosté: Jaroslav Čepčář, ekonom PKO ČUS 

 

Program:  

1.   Zahájení, prezence, usnášení schopnost,  

2.   Schválení programu 

3.   Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4.   Kontrola plnění a schválení usnesení č. 3 - 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 VV zahájil prezident VčOTS p. Rybka, který konstatoval, že VV je usnášení schopný. 

Zároveň přivítal členy DR a STK.  

Usnesení č. 1/4-2017 VV: 

a) bere usnášení schopnost na vědomí 

b) bere na vědomí přítomnost členů DR a hosta 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Navržený program byl schválen a tím, že z procedurálních důvodů budou předřazeny body č. 

6.,7. a 8 k zajištění účasti členů DR. Ostatní budou projednány bez přečíslení.         

Usnesení č. 2/4-2017 VV: 

a) schvaluje návrh programu  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0    

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu  

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

Usnesení č. 3/4-2017 VV: 



 

 

a) bere na vědomí zapisovatele p. Chmelaře   

b) určuje p. J. Rejlka ověřovatelem zápisu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 3 - 2017 

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař  

Usnesení č. 4/4-2017 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 3-2017  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS  

a) J. Rybka se vrátil k výročnímu zasedání VV a DR VčOTS, které bezprostředně předcházelo 

řádnému zasedání VV VčOTS. Po krátké rekapitulaci a shrnutí výročního zasedání poděkoval 

všem členům VV, DR, vedoucímu soutěží M. Drahošovi a ekonomovi J. Čepčářovi za 

spolupráci a odváděnou práci ve prospěch VčOTS. 

b) podal informace o jednání u Okresního soudu Pardubice, které se konalo dne 

10.3. 2017 ve věci žaloby na neplatnost VH VčOTS, která se konala dne 21.3.2014 podané 1. 

Východočeskou Tenisovou, z.s. Brožíkova 550, 500 09 Pardubice (Bc. M. Tlapa-prezident, 

Ing. P. Makrlík-předseda DR). Právním zastoupení VčOTS v této věci a ve všech 

souvislostech byla pověřena Advokátní kancelář JUDr. Richarda Malečka, Praha. J. Rybka 

byl přítomen jednání a předvolán k výpovědi jako statutární zástupce žalované strany a přímý 

účastník VH.  

c) dále podal informaci o jednání na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, kterého se 

zúčastnil dne 3.4. 2017. Na předem naplánované schůzce jednal s Mgr. Tomášem Záviským o 

zlepšení podpory pro VčOTS, tak aby podpora Pardubického a Královéhradeckého kraje byla 

vyvážená. 

Usnesení č. 5/4-2017 VV: 

a) schvaluje výroční zprávu VčOTS za rok 2016, bere na vědomí schválení účetní 

závěrky za rok 2016 dozorčí radou VčOTS a předání daňového přiznání za rok 2016 FÚ 

Pardubice. Bere na vědomí schválení rozpočtu dozorčí radou VčOTS na rok 2017 

b) bere informaci na vědomí a pověřuje J. Rybku – prezidenta VčOTS – k předání všech 

relevantních dokumentů AK JUDr. Malečka k dalším jednáním u OS Pardubice.  

c) bere informaci na vědomí  

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p. Rybka     

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK   

Informace k tomuto bodu podali p. Rejlek a p. Drahoš, kteří VV předložili návrhy Rozpisů: 

- Meziokresních přeborů jednotlivců KHK a PK, 

- Vč. oblastních přeborů jednotlivců,  

- Soutěží smíšených družstev pro rok 2017, 

- Mistrovských soutěží jednotlivců – turnajů tř. „B“. „C“ a „D“, 

- Výměry plateb za soutěže družstev a turnajů jednotlivců LTL ČTS 

Usnesení č. 6/4-2017 VV: 

a) schvaluje všechny předložené rozpisy soutěží 

b) schvaluje předložené výměry plateb 



 

 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

K tomuto bodu podal informaci p. Vorel, který:  

a) sdělil, že ve dnech 11. - 12. 3. 2017 se v areálu LTC Pardubice uskutečnilo školení 

rozhodčích licence „B“. Školení se zúčastnilo celkem 21 uchazečů.  

b) předložil návrh nominace delegátů na utkání soutěží smíšených družstev v sezóně 2017. 

Usnesení č. 7/4-2017 VV: 

a) bere informaci o školení rozhodčích na vědomí 

b) schvaluje bez připomínek předloženou nominaci delegátů 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

Informaci podal p. Valenta, který: 

a) sdělil, že tréninkový proces TSM ČTS umístěného v oblasti působnosti VčOTS bude od 

poloviny dubna přesunut z haly Dříteč na venkovní kurty TK DYNAMO Hradec Králové,  

b) předložil návrh užší nominace reprezentantů Pardubického a Královéhradeckého kraje na 

LODM 2017,  

c) předložil návrh termínů a organizačního zajištění soustředění před LODM 2017 

Usnesení č. 8/4-2017 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) schvaluje užší nominaci na LODM 2017 

c) schvaluje předložené návrhy 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci k tomuto bodu podal p. Rybka, který sdělil, že kontrola plateb probíhá i nadále 

průběžně a konstatoval, že platební morálka většiny klubů se v poslední době velmi zlepšila. 

Usnesení č. 9/4-2017 VV: 

a) bere informaci na vědomí            zodpovídá: p. Rybka 
 

Ad. 10. Různé 

VV VčOTS i nadále připomíná a vyzývá statutární zástupce 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. 

Usnesení č. 10/4-2017 VV:  

a) bere informaci na vědomí 

Termín: bez odkladu         zodpovídá: statutární zástupce klubů 
 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

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

Usnesení č. 11/4-2017 VV: 

a) schvaluje předložené doklady a souhlasí s proplacením 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 



 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV ve 11:50 hodin ukončil p. Jaroslav Rybka, který sdělil, že další zasedání VV 

VčOTS se bude konat dne 5. května 2017 v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 530 

02 Pardubice.  

 

V Pardubicích dne 7. dubna 2017  

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jiří Rejlek 

 

Obdrží: členové VV a DR VčOTS, spis VčOTS 
 


