
 

 

Usnesení  5 – 2018  

 

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

které se konalo dne 4. května 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 

1901, Pardubice.  

 

Přítomni: 

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

Vorel, DiS. 

Omluven: Jan Valenta 

DR: Dušan Pečenka, Ing. Lubomír Štekl 

PKO ČUS: Jaroslav Čepčář. DiS, částečně 

 

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

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

5. Informace prezidenta 

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 a řídil prezident p. Rybka, který přivítal členy VV a konstatoval, že VV je 

usnášení schopný. Přivítal i členy DR.  

Usnesení č. 1/5–2018 VV: 

a) bere usnášení schopnost na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Návrh programu byl v předstihu oznámen členům VV a DR 

Usnesení č. 2/5–2018 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3.Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/5–2018 VV: 

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

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

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

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/5–2018 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 4–2018 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5: Informace prezidenta 

Prezident VčOTS informoval: 

a) o stavu hospodaření VčOTS k 30.4.2018, 

b) o uzavření smlouvy s Krajským úřadem Pardubického kraje na dotaci k podpoře mládeže 

Usnesení č. 5/5–2018 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK 

STK sdělila, že: 

a) se uskutečnilo 12 ze 16 vypsaných meziokresních přeborů jednotlivců na otevřených 

dvorcích za účasti 187 účastníků (KHK 70, PK 117), 

b) byly zahájeny soutěže smíšených družstev 

c) probíhá materiálové zabezpečení Vč. oblastních přeborů jednotlivců všech věkových 

kategorií   

Usnesení č. 6/5–2018 VV: 

a) bere informace na vědomí  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

KR předložila návrh nominace vrchních rozhodčí a delegátů na vybraná utkání smíšených 

družstev vč. očekávaných nákladů 

Usnesení č. 7/5–2018 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK 

TMK sděluje, že: 

a) v dubnu byl zahájen trénink členů TSM ČTS umístěného ve východních Čechách na 

otevřených dvorcích 

Usnesení č. 8/5–2018 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Kontrola plateb 



 

 

Informaci o průběhu kontroly podal p. Rybka, který uvedl, že jejím předmětem jsou platby 

předepsané ČTS a VčOTS.  

Usnesení č. 9/5–2018 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé 

a) VV opět jednal o plnění ustanovení vyhl. č.391/2013 Sb., a „Rozpisů soutěží smíšených 

družstev“ vydaných VčOTS, kterými jsou předepsány zdravotní prohlídky pro hráče a hráčky 

uvedených na soupiskách. Tu musí mít všichni, nejen členové klubu a TO TJ, ale i ti, kteří jsou 

na soupiskách označení – H, Z, EU. Vzhledem k tomu, že je tato povinnost stále připomínána 

statutárním zástupcům klubů a kontaktním osobám TO TJ VV předpokládá, že prokázání bude 

pouhou formalitou.  

b) s ohledem na vážnost předepsaných zdravotních prohlídek VV jednal jak o namátkové 

kontrole s následným prokázání provedené prohlídky, tak i o případných sankcích.  

c) VV navrhnul vydat dodatek k „Rozpisům soutěží družstev“, kde bude doplněno vše potřebné 

ohledně případných sankcí za nepředložení prohlídek, neboť jde o porušení ustanovení čl. 128 

SŘ ČTS.    

Usnesení č. 10/5–2018 VV: 

a) bere na vědomí stálé připomínání vyhl. 391/2013 Sb. 

b) rozhodl provést namátkovou kontrolu této dokumentace u vybraných klubů 

s povinností odeslat kopii dokladu o prohlídce na e-mail: vychodocesky@cztenis.cz   

c) schvaluje dodatek „Rozpisů“, kterým je vyměřena pokuta á 100,- Kč za každé 

neprokázání zdravotní prohlídky   

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány. 

Usnesení č. 11/5–2018 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV a DR ukončil v 11:30 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že další jednání se bude 

konat dne 1. června 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti ČUS PKO. 

 

V Pardubicích dne 4. května 2018 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Mgr. Radko Hrma 

 

Obdrží: členové VV a DR 

              spis VčOTS 
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