
 

 

 

Usnesení   10-2018  

 

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

které se konalo dne 28. listopadu 2018 od 16:00 hodin v areálu Sport Parku HIT Hradec Králové  

 

Přítomni: 

VV: Jaroslav Rybka, Jiří Rejlek, Mgr. Radko Hrma, Milan Chmelař, Tomáš Vorel, DiS., Jan 

Valenta 

omluven: Zdeněk Hynek 

DR: Ing. Lubomír Štekl, Jaroslav Strouhal 

  

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 9-2018 

5. Informace prezidenta VčOTS 

6.  Zpráva STK 

7. Zpráva KR 

8. Zpráva TMK 

9. Kanáří neděje, nejlepší 2018, mimořádné ocenění 

10. Kontrola plateb 

11. Různé (IX.LODM 2019 – Liberec) 

12. Vyúčtování náhrad 

13. 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 přivítal členy DR.  

Usnesení č. 1/10–2018 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. 2/10–2018 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3.Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/10–2018 VV: 

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

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 9-2018 

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/10–2018 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 9–2018 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Prezident informoval o jednání Rady ČTS, které se bude konat dne 7.12.2018,   

Usnesení č. 5/10–2018 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK 

STK sdělila, že pro halovou sezónu 2018/2019 ve smyslu usnesení č. 6/9-2018 vydala a na 

webu VčOTS zveřejnila všechny Rozpisy přeborů a turnajů tř.“B“.  

Usnesení č. 6/10–2018 VV:   

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

  

Ad. 7. Zpráva KR 

KR sdělila, že školení a doškolení rozhodčích konaného ve dnech 24.-25.11.2018 se zúčastnilo 

13 uchazečů o licenci. 

 Usnesení č. 7/10–2018 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) ukládá předat žádosti ČTS k vyřízení 

Termín: ihned      zodpovídá: p. Vorel, Chmelař 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK 

TMK a STK zabezpečila účast družstev mladšího žactva na soutěžích Junior DC (TK 

Pelhřimov, kap. p. Brukner) a FED (TK Cafex Rakovník, kap. p. Štěrba), které se konají ve 

dnech 1.- 3.12.2018. 

Usnesení č. 8/10-VV: 

a) informace bere na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

V 17:00 hodin p. Rybka přerušil schůzi VV a DR a přivítal hráče a hráčky, kteří budou oceněni 

a jejich doprovod, přivítal pozvané hosty z ČTS, sponzory Amer Sports CR a Moneta, zástupce 

ČUS KHK a PK a Krajských úřadů a zahájil bod č.9 programu – předání trofejí „Kanáří naděje“ 

a ocenění nejlepších na Východočeském oblastním žebříčku mládeže za rok 2018. 



 

 

 

Ad. 9. Kanáří naděje 2018, nejlepší mládež za sezónu 2018   

1. Trofeje „Kanáří naděje 2018“ s finanční a materiálovou podporou sponzorů byly uděleny:  

- Adéle Moravcové, člence TO SK Žamberk a  

- Nele Odehnalové, člence TC DTJ Hradec Králové 

2. Ocenění nejlepším jednotlivcům v kategoriích mládeže – plaketa s finanční podporou 

VčOTS obdrželi:   

- mladší žáci:  Jakub Vrtěna, člen TO TJ Svitavy, 

- mladší žákyně:  Stela Ježková, členka TK Hlinsko, 

- starší žáci:   Dominik Rouchal, člen TO TJ Svitavy,  

- starší žákyně: Nela Odehnalová, členka TC DTJ Hradec Králové, 

- dorostenci:  Vojtěch Veigert, člen LTC Pardubice,  

- dorostenky:   Adéla Dörreová, členka TC DTJ Hradec Králové 

 

3. Mimořádné ocenění za umístění na M ČR v hale anebo na otevřených dvorcích v roce 2018 

– plaketa s finanční podporou VčOTS – bylo předáno: 

- Adéle Dörreové, člence TC DTJ Hradec Králové za 1. místo ve čtyřhře dorostenek na M ČR 

dorostu – Pardubické juniorky 

Usnesení č. 9/10–2018 VV: 

a) Blahopřeje všem oceněným s přáním, aby i v dalších letech potvrzovali současnou 

sportovní výkonnost 

b) děkuje SP HIT Hradec Králové za realizaci této významné sportovně – společenské 

události roku 2018 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu kontrol podal p. Rybka.   

Usnesení č. 10/10–2018 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Různé  

VV: 

a) vyzývá kluby a oddíly TJ k předkládání návrhů na ocenění Fair play, i u příležitosti jejich 

významných výročí sekretariátu VčOTS, 

b) žádá kluby a TO TJ – členy ČTS – k průběžné aktualizaci svých kontaktů i členské základny 

na webu ČTS a odeslání formuláře „Kontakty“ (viz web VčOTS) na doručovací adresu VčOTS, 

c) žádá statutární zástupce klubů a TO TJ, aby ve smyslu vyhl. č. 391/Sb., vyhlášené ve sbírce 

zákonů ze dne 25.listopadu 2013 – „O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu“ 

zajistili zdravotní prohlídky svých členů s tím, že VčOTS si vyhrazuje následnou kontrolu!   

Usnesení č. 11/10–2018 VV: 

a) bere výzvu na vědomí 

b) ukládá aktualizaci svých kontaktů 

Termín: do 28.2.2019     zodpovídají: kluby a TO TJ 



 

 

c) žádá zajistit zdravotní prohlídky členů dle vyhl.č.391/2013 

Termín: do 31.3.2019     zodpovídají: statutární zástupci 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 12/10–2018 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 13. Závěr 

Jednání VV a předávání ocenění ukončil v 19:30 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že další 

jednání VV a DR se bude konat dne 4. ledna 2019 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO 

ČUS, K Vinici 1901 v Pardubicích  

 

V Pardubicích dne 28.listopadu 2018 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Radko Hrma 

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 
 


