
 

 

Usnesení   1 – 2018  

ze zasedání výkonného výboru a dozorčí rady Východočeského oblastního tenisového svazu, 

které se konalo dne 5. ledna 2018 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. 

DR: Ing. Lubomír Štekl, Dušan Pečenka 

PKO ČUS: Jaroslav Čepčář – částečně k bodům č. 2, 9,10. 

Program:  

1.   Zahájení, prezence, usnášení schopnost,  

2.   Schválení programu 

3.   Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4.   Kontrola plnění a schválení usnesení č. 12–2017 

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 p. Rybka, který konstatoval, že VV je usnášení schopný a 

zároveň přivítal zástupce dozorčí rady VčOTS.   

Usnesení č. 1/01-2018 VV: 

a) bere usnášení schopnost na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Návrh programu byl v předstihu oznámen členům VV. Přítomní členové DR byli vyzváni, aby 

v průběhu jednání zahájili a provedli kontrolu účetnictví VčOTS za rok 2017.           

Usnesení č. 2/01-2018 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

b) souhlasí s provedením kontroly účetnictví a za VV k jednání deleguje p. Rybku a 

Chmelaře  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0   

  

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu  

Usnesení č. 3/01-2018 VV: 

a) určuje p. Chmelaře zapisovatelem a p. Rejlka ověřovatelem 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 12-2017 

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař  

Usnesení č. 4/01-2018 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 12-2017  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS  

O jednání Rady ČTS ve dnech 1.-2.12.2017 v Černé Hoře, které se mj. týkalo: 

a) finančního zabezpečení činností oblastních svazů a soutěží spojených s dotací ČTS, 

b) doplnění VV ČTS: z východních Čech byl za člena VV ČTS kooptován pan Jaroslav 

Rybka, prezident TK Česká Třebová, 

c) v této souvislosti bude třeba doplnit zástupce VčOTS v Radě ČTS novým členem    

Usnesení č. 5/01-2018 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) blahopřeje p. Jaroslavu Rybkovi ke zvolení členem VV ČTS 

c) ukládá předložit návrh na doplnění člena Rady ČTS za VčOTS 

Termín: do 2. 2. 2018     zodpovídají: členové orgánů VčOTS   

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK   

Informaci podal p. Rejlek, který uvedl, že STK:  

a) řeší udělování volných karet na Vč. oblastní přebory mládeže v hale, 

b) předkládá ke schválení výběrová řízení na pořadatele soutěží jednotlivců na otevřených 

dvorcích: 

- meziokresní přebory mládeže, 

- Vč. oblastní přebory všech kategoriích, 

- turnajů tř. „B“, 

c) konstatuje plné materiálové zabezpečení Vč. oblastních přeborů v hale 2018     

Usnesení č. 6/01-2018 VV: 

a) bere informaci na vědomí a ukládá, aby ve všech dalších případech byly dodrženy 

vyhlášené podmínky pro udělení volných karet, a to nejen pro přebory v hale, ale i na 

otevřených dvorcích pro rok 2018 

b) schvaluje texty pro výběrová řízení a ukládá je ihned zveřejnit 

Termín: do 2.2.2018     zodpovídá: STK 

c) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Informaci podal p. Chmelař, který uvedl, že se školení – doškolení rozhodčích lic. „B“ bude 

konat ve dnech 10. – 11. 3.2018 v klubovně TK Pernštýn 1897 Pardubice. Ostatní podmínky 

zůstávají v platnosti. 

Usnesení č. 7/01-2018 VV:  

a) bere informace na vědomí a ukládá místo konání zveřejnit na IS ČTS 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

   



 

 

Ad. 8. Zpráva TMK 

TMK: 

a) předložila návrh na finanční příspěvek členům TSM 2016/2017 za přípravu v klubech 

v sezóně 2017 do celkové výše 60.000,- Kč, 

b) informovala o průběhu tréninkového procesu v hale Dříteč.   

Usnesení č. 8/01-2018 VV: 

a) schvaluje finanční příspěvek členům TSM 2016/2017 a ukládá zpracovat dílčí návrhy  

Termín: do 2.2.2018      zodpovídá: TMK 

b) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

p. Rybka: 

a) sdělil, že na základě kontroly předepsaných plateb za rok 2017 všechny kluby své závazky 

vůči VčOTS uhradily mimo: 

- 50117 TK Východočeská sportovní z.s. Hradec Králové-neuhrazeno celkem 3.000,- Kč 

- 50120 TK 1. Východočeská Tenisová z.s. Pardubice-neuhrazeno celkem 17.900,- Kč 

b) navrhl, aby všechny poplatky (školení trenérů a rozhodčích) byly účastníky hrazeny pouze 

převodem na účet VčOTS. 

Usnesení č. 9/01-2018 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) schvaluje změnu úhrad účastnických poplatků a ukládá doplnit informace na IS ČTS 

Termín: ihned      zodpovídá: p. Rybka 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé  

VV jednal: 

a) o stavu finančních prostředků na účtu VčOTS k 1.1.2018 

b) o očekávaných výdajích na činnost orgánů a komisí VčOTS v roce 2018, 

c) o rozpočtu na rok 2018 

d) o rozpočtovém provizoriu 

Usnesení č. 10/01-2018 VV: 

a) bere informaci na vědomí  

b) ukládá návrhy nákladů na činnost v roce 2018 předložit p. Rybkovi 

Termín: do 29. 1. 2018     zodpovídá: STK,TMK,KR,DR 

c) ukládá zpracovat návrh rozpočtu na rok 2018, předložit ho k projednání VV a ke 

schválení DR 

Termín: 2. 2. 2018      zodpovídá: p. Rybka  

d) bere na vědomí: 

- vyhlášení rozpočtového provizoria, 

- úhrady pouze běžných provozních nákladů do doby schválení rozpočtu dozorčí radou 

VčOTS 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 



 

 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány.  

Usnesení č. 11/01-2018 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV v 11:30 hodin ukončil p. J. Rybka, který sdělil, že další zasedání VV VčOTS se 

bude konat dne 2. února 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 

530 02 Pardubice. 

 

 

V Pardubicích dne 5.1. 2018 

  

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jiří Rejlek  

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 

 


