
 

 

Usnesení   8 – 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 4. srpna 2017 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901 v Pardubicích  

Přítomni:  

VV: Jaroslav Rybka, Jiří Rejlek, Mgr. Radko Hrma, Zdeněk Hynek, Milan Chmelař,   

omluveni: Jan Valenta, Tomáš Vorel, DiS. 

Program:  

1.   Zahájení, prezence, usnášení schopnost,  

2.   Schválení programu 

3.   Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4.   Kontrola plnění a schválení usnesení č. 7 – 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 VV zahájil prezident VčOTS p. Rybka, který konstatoval, že VV je usnášení schopný.    

Usnesení č. 1/8-2017 VV: 

a) bere usnášení schopnost na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Navržený program byl schválen.          

Usnesení č. 2/8-2017 VV: 

a) schvaluje návrh programu  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0   

  

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu  

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

Usnesení č. 3/8-2017 VV: 

a) bere na vědomí zapisovatele p. Chmelaře   

b) určuje p. Rejlka ověřovatelem zápisu 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 7 - 2017 

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař  

Usnesení č. 4/8-2017 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 7-2017  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS  

Prezident VčOTS pan J. Rybka sdělil, že: 

a) dne 25.7.2017 se v Mostě konala porada prezidenta ČTS Ing. Ivo Kaderky, CSc. 

s představiteli oblastních svazů, na které mj. oznámil uzavření partnerské smlouvy mezi ČTS 

a MONETA Money Bank, a.s. Zároveň oznámil podmínky k naplnění uzavřené smlouvy 

(oficiální míč s logem MONETA, účast oblastí při mediálním uvádění smluvního partnera 

apod.).  

b) zpracoval a za VčOTS odeslal ČTS podklady k vydání publikace „Český tenis 2016“, 

c) všechny oblastní svazy budou v časopisu Tenis pravidelně od č. 9/2017 zveřejňovat své 

činnosti vč. průběžných informací ze soutěží jednotlivců a smíšených družstev,  

d) odeslal panu Ing. Pavlu Kožuchovi, jednateli společnosti AMER SPORTS ČR, blahopřání 

k jeho významnému životnímu jubileu s poděkováním za dosavadní spolupráci, 

e) východočeský tenis zaznamenal velký úspěch na MČR staršího žactva: 

- Vojtěch Veigert, TK Pernštýn 1897 Pardubice, 1. místo ve dvouhře. 

- Adéla Moravcová, TO SK Žamberk, 3. místo ve dvouhře 

- Adéla Moravcová a Natálie Jindrová, obě TO SK Žamberk  2. místo ve čtyřhře 

Usnesení č. 5/8-2017 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) blahopřeje V. Veigertovi, A. Moravcové a N. Jindrové k medailím z MČR a děkuje za 

vynikající reprezentaci východočeského tenisu!     

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK   

K tomuto bodu p. Rejlek uvedl, že STK: 

a) na webu VčOTS zveřejnila výsledek výběrových řízení na pořadatelství oblastních 

finálových soutěží družstev v kategoriích minitenisu (TO TJ Svitavy) a babytenisu (TC Dvůr 

Králové n. L.),  

b) na základě podnětů klubů a tenisových oddílů TJ projedná a VV předloží návrh na kontrolu 

a identifikaci hráčů a hráček ve všech soutěžích jednotlivců a smíšených družstev pro sezónu 

2017/2018, 

c) připraví výzvu na pořadatelství meziokresních přeborů mládeže v hale pro 2017/2018, 

d) k dalšímu projednání připraví návrh „Manuálu pro kapitány“, který se stane nedílnou 

součástí schválené přihlášky družstva v roce 2018 ve všech věkových kategoriích. 

e) na základě neuhrazení poplatků za přihlášení a zveřejnění turnajů v Letní termínové listině   

ČTS (termín úhrady 15.4.2017), 

- 50117 TK Východočeská sportovní Hradec Králové        3.000,- Kč 

- 50120 1. Východočeská Tenisová Pardubice         9.000,- Kč 

bude i nadále postupovat dle usnesení č. 9/6-2017 VV a č. 6c/7-2017 VV 

f) na základě neuhrazení poplatků za přihlášení a účast družstev v soutěžích v roce 2017  

(termín úhrady 15.4.2017), 

- 50120 1. Východočeská Tenisová Pardubice-Východočeská sportovní HK     1.700,- Kč  

a to přes opakované výzvy (Usnesení č. 9/6 a) ze dne 2.6. 2017, e-mailem ze dne 29.5. 2017 a 

následně e-mailem ze dne 28.6. 2017. Na poslední výzvu Ing. Makrlík ještě tentýž den 

negativně reagoval e-mailem. 

předkládá VV návrh na vyloučení všech družstev 1. Východočeská Tenisová – Východočeská 

sportovní (evidenční číslo klubu 50120) ze soutěží v sezóně 2017. 



 

 

Na všechna družstva klubu 1. Východočeská Tenisová – TK Východočeská sportovní 

(50120), která se zúčastnila soutěží družstev 2017, bude při posuzování nároků družstev pro 

rok 2018 (viz. postupy a sestupy 2017) nahlíženo jako na družstva ze soutěže vyloučená. 

V případě přijetí do soutěží družstev 2018, s podmínkou uhrazení všech dosavadních závazků 

vůči VčOTS, budou tedy družstva tohoto klubu přeřazena vždy do soutěže o dva stupně nižší. 

Výsledky soutěží družstev schválené v IS budou ponechány (jedná se o provinění klubu, a ne 

jednotlivých hráčů, jejichž výsledky by byly úpravou v IS ovlivněny). Důvodem je hrubé 

porušení SŘT ČTS a Rozpisů soutěží družstev VčOTS. 

Usnesení č. 6/8-2017 VV: 

a) bere na vědomí určení pořadatelů a ukládá organizačně a materiálově zabezpečit obě 

finálové soutěže 

Termín: do 1.9.2017     zodpovídá: kluby, p. Rejlek, p. Chmelař 

b) bere informaci na vědomí a ukládá návrh předložit VV 

Termín: do 6.10.2017    zodpovídá: STK 

c) bere informaci na vědomí a ukládá výzvu vyhlásit na webu VčOTS 

Termín: bez odkladu    zodpovídá: STK 

d) bere informaci na vědomí a ukládá návrh předložit VV 

Termín: do 6.10.2017 

e) bere informaci na vědomí a schvaluje 

Termín: bez odkladu    zodpovídá: STK 

f) bere informaci na vědomí a schvaluje předložený návrh v plném rozsahu 

Termín: bez odkladu    zodpovídá: STK 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad. 7. Zpráva TMK 

TMK informovala dosavadním průběhu tréninkového procesu členů TSM a přípravě 

podzimního kondičního soustředění. 

Usnesení č. 7/8-2017 VV: 

a) bere informaci na vědomí  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 8. Kontrola plateb 

a) Informaci podal p. Rybka, který uvedl, že do stanoveného termínu poplatky či pokuty 

vyměřené po ukončení a uzavření výsledků všech soutěží družstev 2017, které byly 

zveřejněné na webu VčOTS zaplatila cca polovina TK a TO TJ (termín úhrady 31.7. 2017). 

Další výzva vč. individuální připomenutí závazků následovala.  

Usnesení č. 8/8-2017 VV: 

a) vyzývá kluby a TO TJ k úhradě poplatků vyhlášených STK a schválených VV 

Termín: bez odkladu    zodpovídá: statutární zástupce  

 

Ad. 9. Různé  

VV nabízí klubům k zakoupení publikaci pro své trenéry: Tenisový trénink – výkon, kondice, 

zdraví od Ferrauti, Maier, Weber za zvýhodněnou cenu 220,- Kč (vč. DPH). Způsob předání a 

úhrady nutno dohodnout s p. Chmelařem. 



 

 

 

Usnesení č. 9/8 VV: 

a) souhlasí s prodejem publikace 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a proplaceny. 

Usnesení č. 10/8 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Závěr 

Jednání VV ve 12:15 hodin ukončil p. J. Rybka, který sdělil, že další zasedání VV VčOTS se 

bude konat dne 1. září 2017 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 

530 02 Pardubice. 

 

 

V Pardubicích dne 4. 8. 2017 

  

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jiří Rejlek  

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 


