
 

 

Usnesení   8-2018  

 

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

které se konalo dne 5. října 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: 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. 7-2018 

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. 1/8–2018 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. 2/8–2018 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3.Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/8–2018 VV: 

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

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 7-2018 

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/8–2018 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 7–2018 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Prezident 

1. informoval o: 

a) jednání VV ČTS, které se konalo dne 9.srpna 2018 v Praze 

b) stavu hospodaření VčOTS k 30.10.2018, 

c) rozhodnutí ČTS poukázat finanční odměny družstvům mládeže (Junior Tour) na účet VčOTS 

s tím, že kluby vystaví své faktury, 

2. předložil návrh na: 

d) rozšíření propagace VčOTS v rámci tenisové veřejnosti,  

e) ocenění medailistů M ČR v hale a na otevřených dvorcích pro rok 2018, 

f) rozšíření podmínek k dotaci míči o úhradu pokut z kontroly zdravotních prohlídek - I. a II. 

etapa (viz usnesení VV č. 5/7-2018 d.)   

Usnesení č. 5/8–2018 VV: 

1. a), b), c) bere informace na vědomí 

2. d), e), f) schvaluje návrhy v plném rozsahu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK 

STK: 

a) sdělila, že byla ukončena Vč. soutěž družstev seniorů,  

b) navrhla finanční odměny pořadatelům finálových skupin družstev:  

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

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

c) navrhla podporu pořadatelům letních turnajů tř. „B“ míči US OPEN á 1 karton  

Usnesení č. 6/8–2018 VV:   

a) bere informaci na vědomí 

b) schvaluje odměny pořadatelům finálových skupin družstev baby a mini tenisu: 

- baby tenis TC Dvůr Králové n. L. 

- mini tenis Slovan Moravská Třebová, 

c) ukládá předat míče pořadatelům 

Termín: do 30.11.2018    zodpovídá: p. Chmelař 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

KR navrhla ve dnech 24. – 25.11.2018 uspořádat školení a doškolení rozhodčích lic.“B“. 

Důvodem je zajistit platnost licencí stávajících držitelů před zahájením sezóny 2019.  



 

 

Usnesení č. 7/8–2018 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) KR ukládá ihned zveřejnit termín a podmínky školení a doškolení na webu VčOTS 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Ad. 8. Zpráva TMK 

TMK: 

1. informovala o zahájení:  

a) tréninkového procesu TSM ČTS ve východních Čechách, a to v areálu Sportpark – HIT, 

Hradecká ul., 500 11 Hradec Králové – Třebeš, 

b) přípravy soutěží družstev mladšího žactva Junior DC (Pelhřimov) a Fed Cup (Rakovník),  

c) přípravy na Letní olympiádu dětí a mládeže 2019, která se uskuteční v Liberci, 

2. předložila návrh ve dnech 19. – 21. a 26. - 28.10. 201, uspořádat na LTC Pardubice školení 

trenérů III. tř.  Přípravou a realizací pověřit MUDr, Mgr. Evu Zálabskou Ph.D.  

Usnesení č. 8/8–2018 VV: 

1. a) b) c) bere informace na vědomí 

Ukládá připravit návrhy na personální a materiálové zajištění účasti družstev VčOTS 

Termín: do 2.11.2018    zodpovídá: TMK, Chmelař 

2. a) schvaluje návrh na uspořádání školení trenérů III. tř. a ukládá termín a podmínky 

účasti zveřejnit na webu ČTS a VčOTS 

Termín: bez odkladu    zodpovídá: TMK 

b) ukládá školení v plném rozsahu zabezpečit  

Termín: do 18.10.2018    zodpovídá: p. Zálabská, 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.  

Usnesení č. 9/7–2018 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé – zdravotní prohlídky 

VV projednal účast zástupce VčOTS: 

a) na Valné hromadě PKO ČUS, která se koná dne 10.10.2018 od 17:00 hod. v Pardubicích 

v restauraci Pod Vinicí 1901.  

b) na 2. konferenci o sportu v Královéhradeckém kraji, která se koná v Hradci Králové dne 

7.11.2018 v zasedací síni Krajského úřadu KHK. 

Usnesení č. 10/8–2018 VV: 

a) b) schvaluje návrhy, aby na obou byl účastí pověřen p. Milan Chmelař 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány. 

Usnesení č. 11/8–2018 VV: 



 

 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání ukončil ve 11:45 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že další jednání VV a DR se 

bude konat dne 2. listopadu 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti ČUS PKO. 

 

V Pardubicích dne 5. října 2018 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Tomáš Vorel, DiS 

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 

 


