
 

 

Usnesení   2 – 2018  

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

které se konalo dne 2. února 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, Jan 

Valenta, Tomáš Vorel, DiS  

DR: Ing. Lubomír Štekl, Dušan Pečenka 

Program:  

1.   Zahájení, prezence, usnášení schopnost,  

2.   Schválení programu 

3.   Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4.   Kontrola plnění a schválení usnesení č. 1–2018 

5.   Informace prezidenta VčOTS 

6.   Zpráva DR  

7.   Zpráva STK 

8.   Zpráva KR   

9.   Zpráva TMK   

10. Kontrola plateb 

11. Různé 

12. Vyúčtování náhrad 

13. 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. 1/02-2018 VV: 

a) bere usnášení schopnost na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Návrh programu byl v předstihu oznámen členům VV.            

Usnesení č. 2/02-2018 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0   

  

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu  

Usnesení č. 3/02-2018 VV: 

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

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 1-2018 

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař  

Usnesení č. 4/02-2018 VV: 



 

 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 1-2018  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS  

Prezident VčOTS: 

a) v návaznosti na usnesení č. 5/01-2018-c předložil k projednání VV návrh na doplnění členů 

Rady ČTS za Východočeskou oblast panem Ing. Lubomírem Šteklem, předsedou TK Holice, 

b) sdělil, že dne 29.1.2018 Krajskému úřadu Pardubického kraje předal žádost VčOTS na 

udělení dotace pro rok 2018, 

c) předložil s komentářem plnění rozpočtu 2017 a zároveň oznámil, že probíhá příprava k 

odevzdání daňového přiznání, 

d) v návaznosti na usnesení č. 10/01-2018-c předložil VV k projednání návrh rozpočtu na rok 

2018. Zároveň okomentoval očekávané příjmy a plánované výdaje. 

Usnesení č. 5/02-2018 VV: 

a) schvaluje návrh a ve smyslu Stanov ČTS hl. XIII. bod.1. jmenuje pana Ing. Lubomíra 

Štekla zástupcem za Vč. oblast v Radě ČTS. Ukládá informovat předsedu Rady pana 

Ing. Zdeňka Štengla o rozhodnutí VV VčOTS a v kopii prezidenta ČTS pana Ing. Ivo 

Kaderku, CSc. 

Termín: bez odkladu     zodpovídají: p. Rybka, Chmelař 

b) bere informaci na vědomí 

c) bere plnění rozpočtu na rok 2017 na vědomí a souhlasí se zpracováním všech účetních 

dokumentů nutných ke zpracování daňového přiznání za rok 2017 

d) projednal návrh rozpočtu na rok 2018 a souhlasí s jeho předáním DR k projednání  

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p.Rybka   

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva DR 

Dozorčí rada na základě kontroly účetnictví za rok 2017 předložila zápis z jednání DR o 

provedené kontrole. 

Usnesení č. 6/2-2018 VV: 

a)  bere zprávu o provedené kontrole na vědomí 

b) děkuje DR za zprávu 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva STK   

Informaci podal p. Rejlek, který uvedl, že:   

a) byla uzavřena Letní termínová listina ČTS, přihlášené turnaje budou schváleny do 15.2. 

2018 

b) do soutěží družstev 65 klubů přihlásilo celkem 323 týmů  

c) STK v kategorii baby tenisu zpracovává návrh na rozdělení nejvyšší soutěže na 

Královéhradecký a Pardubický kraj. Důvodem je vysoký počet přihlášených týmů, snaha 

snížit účastníkům čas a náklady na přepravu k utkáním 

d) STK připomíná klubům před zahájením soutěží družstev zajistit předepsané zdravotní 

prohlídky svých členů     

Usnesení č. 7/2-2018 VV: 

a) bere informaci na vědomí  



 

 

b) bere informaci na vědomí  

c) bere informaci na vědomí a souhlasí se zpracováním návrhu a jeho předložením ke 

schválení  

Termín: do 2.3.2018     zodpovídá: STK 

d) žádá kluby zajistit ve smyslu vyhl. č. 391/2013 Sb. zdravotní prohlídky 

Termín: do zahájení soutěží družstev  zodpovídají: statutární zástupci klubů  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 8. Zpráva KR 

Informaci podal p.Vorel, který upřesnil téma a náplň školení. Zároveň navrhl, aby realizace 

byla závislá na počtu řádně přihlášených (min.10 účastníků).  

Usnesení č. 8/02-2018 VV:  

a) bere informace na vědomí a souhlasí s návrhem min. počtu účastníků 

b) vyzývá kluby, aby zvážili účast svých členů i na doškolení 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Zpráva TMK 

TMK: 

a) předložila návrh výše finančních příspěvků jednotlivým členům TSM za přípravu 

v klubech v období 2016-2017.  

b) informovala o průběhu tréninkového procesu v hale Dříteč.   

Usnesení č. 9/02-2018 VV: 

a) schvaluje výše finančních příspěvků členům TSM za období 2016-2017 a ukládá jeho 

odeslání na jejich účty  

Termín: do 2.3.2018      zodpovídá: p. Rybka, TMK 

b) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 10. Kontrola plateb 

P. Rybka informoval o platbách předepsaných ČTS a VčOTS 

Usnesení č. 10/02-2018 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Různé  

VV jednal: 

a) o přípravě studijního textu ke školení trenérů III. tř., který připravuje paní MUDr. Mgr. Eva 

Zálabská, Ph.D. s kolektivem lektorů VčOTS. 

Usnesení č. 11/02-2018 VV: 

a) bere informaci na vědomí a ukládá předložit další informace 

Termín: do 2.3. 2018     zodpovídá: pí. Zálabská, 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

 

 

 



 

 

Ad. 12. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány.  

Usnesení č. 12/02-2018 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 13. Závěr 

Jednání VV v 11:45 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že další – výroční zasedání orgánů 

VčOTS se bude konat dne 2. března 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, 

K Vinici 1901, 530 02 Pardubice.  

 

 

V Pardubicích dne 2.2. 2018 

  

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jan Valenta  

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 

 


