
 

 

 

Usnesení   6-2018  

 

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

které se konalo dne 1. června 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,  

Omluven: 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. 5-2018 

5. Informace prezidenta VčOTS 

6. Zpráva STK 

7. Zpráva KR 

8. Zpráva TMK 

9. Kontrola plateb 

10. Různé – zdravotní prohlídky 

11. Vyúčtování náhrad 

12. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

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

usnášení schopný.   

Usnesení č. 1/6–2018 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 a DR 

Usnesení č. 2/6–2018 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3.Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/6–2018 VV: 

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

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 5-2018 

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 



 

 

 

 

Usnesení č. 4/6–2018 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 5–2018 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Prezident informoval: 

a) o stavu hospodaření VčOTS k 31.5.2018, 

b) o jednání s bankou Moneta o podmínkách a termínu k převzetí a správě účtu VčOTS, 

c) o směrnici EU GDPR – „Ochrana osobních údajů“ členů VV, DR a komisí VčOTS a zároveň 

předložil návrh „Zásad“ k zabezpečení jejich ochrany. Zdůraznil, že každý klub, a TO TJ jsou 

povinni ke stejnému opatření v rámci své působnosti!    

Usnesení č. 5/6–2018 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) souhlasí s podmínkami převzetí správy účtu VčOTS bankou Moneta a ukládá zveřejnit 

nové číslo a termín převodu účtu 

Termín: do 30.6.2018     zodpovídá: p. Rybka 

 c) schvaluje „Zásady“ k ochraně osobních údajů členů VV, DR a komisí VčOTS. Zároveň 

vyzývá statutární zástupce klubů, a TO TJ k vydání „Zásad“ na ochranu osobních údajů 

svých členů 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK 

STK sdělila, že: 

a) se uskutečnily 4 Vč. oblastní přebory jednotlivců na otevřených dvorcích za účasti 181 

účastníků (dorost 89, ml. žactvo 75, mini tenis 17), 

b) soutěže smíšených družstev probíhají bez problémů.  

c) předkládá návrh, aby KR nominovala na vybraná utkání smíšených družstev zbývajících kol 

vrchní rozhodčí, resp. delegáty    

Usnesení č. 6/6–2018 VV:   

a), b) bere informace na vědomí 

c) schvaluje návrh, aby na vybraná utkání smíšených družstev ve zbývajících kolech byly 

nominováni vrchní rozhodčí, resp. delegáti 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

VV v návaznosti na usnesení č. 7/5-2018 projednal náklady na vrchní rozhodčí, resp. delegáty 

na vybraná utkání smíšených družstev  

Usnesení č. 7/6–2018 VV: 

a) schvaluje očekávané náklady VčOTS na nominace  

b) ukládá na vybraná utkání nominovat vrchní rozhodčí, resp. delegáty 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p. Vorel   

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

Ad. 8. Zpráva TMK 

TMK informovala o průběhu tréninkového procesu členů TSM ČTS umístěného ve východních 

Čechách na otevřených dvorcích, který zabezpečuje VčOTS. 

Usnesení č. 8/6–2018 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 5, 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. 9/6–2018 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé – zdravotní prohlídky 

VV: 

a) vyhodnotil plnění usnesení č. 10/5-2018 ze 4.5.2018 a konstatoval, že až na malé výjimky 

kluby, a TO TJ do 31.5.2018 zaslaly kopie dokladů o zdravotních prohlídkách jejich hráčů a 

hráček na vyjmenovaných pozicích na soupiskách nejvyšších soutěží družstev, 

b) STK předložila návrh na vyhlášení stejné kontroly u všech nižších soutěží dospělých, 

mládeže, seniorů, mini a baby tenisu za stejných podmínek a s termínem do 30.6.2018.   

Usnesení č. 10/6–2018 VV: 

a) bere na vědomí vyhodnocení kontroly zdravotních prohlídek k 31.5.2018 

b) rozhodl provést kontrolu dokumentace o prohlídkách za stejných podmínek u všech 

nižších soutěží dospělých, dorostu, žactvu, seniorů, mini a baby tenisu s odesláním na: 

vychodocesky@cztenis.cz   

c) ukládá rozhodnutí vč. rozpisu kategorií, soutěží a pozic na soupiskách zveřejnit na 

webu VčOTS 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p. Rybka   

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány. 

Usnesení č. 11/6–2018 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV a DR ukončil ve 11:45 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že termín dalšího 

jednání bude dodatečně upřesněn.  

 

V Pardubicích dne 1. června 2018 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

mailto:vychodocesky@cztenis.cz


 

 

 

Ověřil: Zdeněk Hynek 

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 

 


