
 

 

Usnesení   7 – 2017  

ze zasedání výkonného výboru Východočeského oblastního tenisového svazu zvoleného 

mimořádnou valnou hromadou dne 24. října 2015 v Ústí nad Orlicí, které se konalo dne 7. 

července 2017 od 8:30 hodin v zasedací místnosti TK Ústí nad Orlicí.  

Přítomni:  

VV:  

Jaroslav Rybka, Jiří Rejlek, Zdeněk Hynek, Milan Chmelař, Jan Valenta, Tomáš Vorel, DiS  

omluven: Mgr. Radko Hrma 

STK: Mgr. Martin Drahoš 

Program:  

1.   Zahájení, prezence, usnášení schopnost,  

2.   Schválení programu 

3.   Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4.   Kontrola plnění a schválení usnesení č. 6 – 2017 

5.   Informace prezidenta VčOTS  

6.   Zpráva STK   

7.   Zpráva KR   

8.   Zpráva TMK – VIII. LODM,  

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.    

Usnesení č. 1/7-2017 VV: 

a) bere usnášení schopnost na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Navržený program byl schválen.          

Usnesení č. 2/7-2017 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. Vorel 

Usnesení č. 3/7-2017 VV: 

a) bere na vědomí zapisovatele p. Chmelaře   

b) určuje p. Vorla ověřovatelem zápisu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 



 

 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 6 - 2017 

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař  

Usnesení č. 4/7-2017 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 6-2017  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS  

Prezident VčOTS pan J. Rybka sdělil, že: 

a) se dne 23.6.2017 ve Valeči konalo jednání VV a Rady ČTS. Za Vč. oblast byli jednání 

přítomni členové Rady p. J. Rybka, J. Rejlek a R. Hrma. Ing. Ivo Kaderka, CSc. mj. sdělil, že 

z důvodu zadržení finančních prostředkům MŠMT nejsou zatím klubům a TO TJ poskytnuty 

dotace ČTS za účast a umístění jejich družstev mládeže v soutěžích Junior Tour. 

 

b) na webu VčOTS byl zveřejněn Rozsudek Okresního soudu Pardubice, kterým zamítl 

žalobu podanou 1. Východočeskou Tenisovou, z.s. Brožíkova 550, Pardubice (Bc. Tlapa, Ing. 

Makrlík), kterou se domáhala neplatnosti VH VčOTS konané dne 21.3.2014, 

 

Usnesení č. 5/7-2017 VV: 

a) bere informace na vědomí      

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK   

K tomuto bodu p. Rejlek uvedl: 

a) že soutěže smíšených družstev ve všech věkových kategoriích byly ukončeny. STK řešila 

připomínku Ing. Makrlíka k utkání družstev staršího žactva mezi TJ Jiskra Havlíčkův Brod a 

1. Východočeskou tenisovou Pardubice. Po prozkoumání originálu zápisu zjistila, že se zápas 

ve čtyřhře dívek nehrál, a tak po oboustranné skreči upravila konečný výsledek na 6:2 pro TJ 

Jiskru Havlíčkův Brod.  

b) STK předložila návrh poplatků, pokut a sankcí vyplývajících z porušení legislativy ČTS, 

VčOTS a Rozpisů soutěží smíšených družstev za rok 2017, 

c) STK ve vztahu k legislativě ČTS, VčOTS a k Rozpisu mistrovských soutěží jednotlivců 

(turnaje) projednala splnění základních podmínek k jejich zařazení do Letní termínové listiny 

ČTS 2017 za Vč. oblast a předložila návrh opatření vyplývající z Usnesení č.9/6 ad) a.    

Usnesení č. 6/7-2017 VV: 

a) bere na vědomí změnu konečného výsledku utkání staršího žactva TO TJ Jiskra Havl. 

Brod – 1. Vč. Tenisová Pardubice na 6:2 

b) schvaluje rozpis poplatků, pokut a sankcí ze soutěží smíšených družstev a ukládá jej 

zveřejnit na webu VčOTS vč. lhůty pro úhradu 

Termín: bez odkladu    zodpovídá: STK 

c) postupně (vždy cca 10 dnů před konáním turnaje, aby přihlášení hráči měli možnost 

se přihlásit na jiný turnaj) budou rušeny všechny turnaje evidované a zařazené do Letní 

termínové listiny ČTS 2017 klubů: 

- 50117 TK Východočeská sportovní z.s. Hradec Králové 

- 50120 TK 1. Východočeská Tenisová z.s. Pardubice 



 

 

Toto opatření bude trvat, až do úplné úhrady všech vyměřených poplatků výše 

uvedeným klubů 

Termín: ihned     zodpovídá: STK 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 7. Zpráva KR 

KR na základě Usnesení č.7/5-2017 nominovala rozhodčí s platnou licencí „A“, „B“ do 

pozice „Delegát VčOTS“ na vybraná utkání smíšených družstev k zajištění regulérnosti 

soutěží. KR předložila ke schválení jejich zápisy, sdělila, že při výkonu funkce delegáta 

neshledala žádné porušení čl. 35 a 36 Soutěžního řádu vč. Prováděcího předpisu k nim a VV 

doporučila bez výhrad schválit výplatu odměn. 

Usnesení č. 7/7-2017 VV: 

a) bere informace na vědomí  

b) schvaluje návrhy KR a souhlasí s proplacením odměn 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

a) VIII. Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 Brno. Komentář podal J. Rejlek – trenér 

výpravy za Pardubický kraj, který ocenil celkovou organizaci této významné sportovní akce, 

přípravu a snahu všech hráčů a hráček obou krajských reprezentačních družstev o co nejlepší 

výkony, finanční podporu krajských úřadů. Přesto je třeba vyzvednout výkony ve dvouhrách:  

- Veigert Vojtěch: semifinále starších žáků (Pardubický kraj), 

- Moravcová Adéla: semifinále starších žákyň (Pardubický kraj), 

- Vintera Michal: finále mladších žáků (Královéhradecký kraj), 

- Rouchal Dominik: semifinále mladších žáků (Pardubický kraj).     

b) TMK předložila návrh v kategorii baby tenise nominovat na M ČR k již přímo 

postupujícím i semifinalisty /semifinalistky z Vč. oblastních přeboru 2017 na otevřených 

dvorcích.    

Usnesení č. 8/7 VV: 

a) děkuje trenérům, všem členům reprezentačních družstev obou věkových kategoriích 

za přípravu a dosažené výsledky na VIII. LODM v Brně. Děkuje jejich rodičům a 

klubovým trenérům za přípravu.    

b) schvaluje návrh nominace TMK na M ČR v baby tenise a ukládá zajistit jejich účast  

Termín: dle Rozpisu ČTS     zodpovídá: TMK 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Kontrola plateb  

Komentář podal p. Rybka, který uvedl, že kontrolou plateb nedošlo ke změně stavu, který byl 

uveden v Usnesení č. 9/6 ze dne 2. června 2017.   

Usnesení č. 9/7 VV: 

a) bere na vědomí řešení a opatření uvedené v Usnesení č. 6/7-2017 ad) c.  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 10. Různé 

K tomuto bodu nebyly předloženy žádné podněty, a tak nebylo přijato Usnesení.   

 



 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a proplaceny. 

Usnesení č. 11/7 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 15. Závěr 

Jednání VV ve 12:30 hodin ukončil p. J. Rybka, který sdělil, že další zasedání VV VčOTS se 

bude konat dne 4 srpna 2017 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 

530 02 Pardubice. 

 

 

V Pardubicích dne 7. 7. 2017 

  

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Tomáš Vorel, DiS 

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 

 


