
 

 

 

Usnesení   7-2018  

 

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

které se konalo dne 3. srpna 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, Jan 

Valenta 

Omluven: Tomáš Vorel, DiS. 

DR: Ing. Lubomír Štekl 

 

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 6-2018 

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

usnášení schopný.  Zároveň uvítal člena DR. 

Usnesení č. 1/7–2018 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. 2/7–2018 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3.Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/7–2018 VV: 

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

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 6-2018 

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/7–2018 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 6–2018 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Prezident informoval: 

a) o jednání VV ČTS, které se bude konat dne 9.8.2018 v Praze 

b) o stavu hospodaření VčOTS k 31.7.2018, 

c) o jednání s Krajskými úřady o dotacích na rok 2018 

d) o návrhu podpory klubům a TO TJ míči Wilson, jejichž družstva se zúčastnila a řádně 

dokončila soutěže v roce 2018. Za každé obdrží 0,5 kartonu s výjimkou vítězů krajských 

přeborů, kteří obdrží vždy á 1 ks kartonu.     

Usnesení č. 5/7–2018 VV: 

a), b), c) bere informace na vědomí 

d) schvaluje návrh dotace míči za podmínek, že:  

- byly uhrazeny všechny pohledávky vůči ČTS a VčOTS (poplatky, pokuty, sankce), 

- byly předloženy všechny vyžádané zdravotní prohlídky (I. a II. etapa) 

e) ukládá zpracovat podklady pro zajištění míčů vč. určení míst pro distribuci 

Termín: do 31.8.2018    zodpovídá: STK 

f) ukládá zajistit míče  

Termín: do 30.9.2018    zodpovídá: p. Rybka 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK 

STK sdělila, že: 

a) se uskutečnilo 6 Vč. oblastních přeborů jednotlivců na otevřených dvorcích za účasti 151 

účastníků (dospělí 58, starší žactvo 53, baby tenis 40), 

b) soutěže smíšených družstev byly ukončeny-mimo krajské soutěže seniorů (září). Navrhuje 

udělit vítězi Vč. přeboru seniorů – družstvu USK Pardubice – putovní pohár, diplom a 1 ks 

kartonu míčů US OPEN  

c)  z došlých nabídek na pořadatelství finálových skupin družstev baby a mini tenisu navrhuje:  

-  baby tenis 1. 9. 2018 – TC Dvůr Králové n. L., 

-  mini tenis 8. 9. 2018 – Slovan Moravská Třebová. 

Usnesení č. 6/7–2018 VV:   

a) bere informace na vědomí 

b) schvaluje ocenit družstvo USK Pardubice dle předloženého návrhu a ukládá předat 

Termín: do 15.9.2018    zodpovídá: p. Chmelař 

c) schvaluje pořadatele finálových skupin družstev baby a mini tenisu: 

- baby tenis TC Dvůr Králové n. L. 

- mini tenis Slovan Moravská Třebová, 



 

 

d) ukládá materiálově zajistit obě soutěže (míče, medaile, ceny, diplomy) 

Termín: do 31.8.2018    zodpovídá: p. Rejlek, Chmelař 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Informaci o plnění usnesení č. 7/6-2018 v zastoupení p. Vorla podal p. Chmelař  

Usnesení č. 7/7–2018 VV: 

a) bere informaci na vědomí   

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK 

TMK informovala o průběhu tréninkového procesu TSM ČTS. Zároveň podala návrh na změnu 

místa působnosti TSM ČTS ve východních Čechách a to od 1.9.2018 do areálu Sportpark – 

HIT, Hradecká ul., 500 11 Hradec Králové – Třebeš. Provozovatelem bude SK HIT Hradec 

Králové z. s.    

Usnesení č. 8/7–2018 VV: 

a) schvaluje změnu působnosti TSM od 1.9.2018 do areálu Sportpark – HIT Hradec 

Králové - Třebeš 

b) ukládá připravit smlouvu s novým provozovatelem na letní a na zimní sezónu (2018, 

2019) a předložit ji VV ke schválení  

Termín: do 7.9.2018     zodpovídá: p. Rybka 

c) ukládá sdělit tuto změnu TC DTJ Hradec Králové a Dynamu Hradec Králové 

v souvislosti s ukončením dosavadního vztahu o spolupráci při zajištění TSM ČTS. 

Termín: bez odkladu    zodpovídá: p. Chmelař 

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. VV zároveň vyhodnotil plnění usnesení č.10/5-2018 k 31.5. a 

č.10/6-2018 k 30.6.2018 (zdravotní prohlídky). 

Usnesení č. 9/7–2018 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) dle plnění usnesení č. 10/5 a č. 10/6-2018 ukládá zpracovat seznam klubů, které 

nesplnily (úplně či částečně) povinnost předložit ke kontrole kopie vyžádaných 

zdravotních prohlídek a zařadit je do seznamu pohledávek (viz usnesení č. 5/7-2018, d). 

Termín: do 7.9.2018     zodpovídá: p. Rejlek, Drahoš 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé 

VV projednal: 

a) žádost klubu SK HIT Hradec Králové o přijetí do Českého tenisového svazu 

b) projekt TC DTJ Hradec Králové „Babytenis – TSM“ vč. žádosti o převzetí záštity VčOTS 

Usnesení č. 10/7–2018 VV: 



 

 

a) schvaluje žádost SK HIT Hradec Králové z. s. o přijetí do ČTS, bere na vědomí Stanovy 

klubu a doporučuje žadateli, aby schválenou žádost předal ČTS k evidenci 

b) po diskuzi VV nevyslovil souhlas s převzetím záštity nad tímto projektem. Zároveň 

ukládá sdělit stanovisko VV VčOTS žadateli 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p. Rybka   

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány. 

Usnesení č. 11/7–2018 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Závěr 

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

bude konat dne 7. září 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti ČUS PKO. 

 

 

V Pardubicích dne 3. srpna 2018 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jan Valenta 

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 

 


