
 

 

 

Usnesení   1-2019  

 

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

které se konalo dne 4. ledna 2019 v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, Pardubice  

 

Přítomni: 

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

omluven: Tomáš Vorel, DiS, Jan Valenta 

DR: Dušan Pečenka 

Host: PKO ČUS Jaroslav Čepčář, Dis 

  

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 10-2018 

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 přivítal zástupce DR.  

Usnesení č. 1/1–2019 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. 2/1–2019 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 5, 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. Rybku 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 10-2018 

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/1–2019 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 10–2018 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Prezident informoval o:  

a) jednání Rady ČTS, které se konalo dne 7.12.2018, 

b) vyúčtování dotací poskytnutých na rok 2018, 

c) zpracování účetní závěrky za rok 2018, 

d) přípravě rozpočtu VčOTS na rok 2019. V této souvislosti navrhl, aby do schválení rozpočtu 

DR bylo postupováno v režimu rozpočtového provizoria, 

e) ukončení platnosti účtu VčOTS k 31.12.2018 vedeného u České spořitelny, od 1.1. 2019 

platný pouze účet: 1236441309/0600 u MONETA Money Bank, a.s. 

f) rezignaci Ing. Štefana Pacindy, Ph.D. na pozici člena DR (pracovní důvody), 

g) návrhu na prodloužení spolupráce s externím poradcem pro dotace KÚ KHK na rok 2019   

Usnesení č. 5/1–2019 VV: 

a), b), c), f) bere informace na vědomí 

d) schvaluje financování činností VčOTS v režimu rozpočtového provizoria max. do 

31.3.2019 

e) připomíná změnu čísla účtu VčOTS 

g) schvaluje prodloužení spolupráci s externím poradcem dotací KHK na rok 2019 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK 

a) pro letní sezónu 2019 zveřejnila na webu VčOTS výběrová řízení na pořadatelství Vč. 

meziokresních a oblastních přeborů a turnajů tř.“B“, 

b) předložila výsledky kontroly zdravotních prohlídek hráčů a hráček (I. a II. etapa) za rok 2018 

vč. výše pokut,  

Diskutovány byly: 

- současné výše vkladů turnajů „C“ a kompetence činností vrchního rozhodčího a pořadatele 

turnajů tř. „B“, „C“ a „D“,  

- možnosti plošné a termínové regulace turnajů tř. „C“ a „D“ zadávané kluby do IS ČTS.  

Usnesení č. 6/1–2019 VV:   

a) bere informace na vědomí 

b) ukládá výsledky kontrol zdravotních prohlídek zveřejnit na webu VčOTS vč. splatnosti 

pokut 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: STK 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Ad. 7. Zpráva KR 



 

 

a) sdělila, že školení a doškolení rozhodčích lic. „B“ se bude konat ve dnech 9. – 10.3.2019 

v Pardubicích (místo bude upřesněno). Lektorem je Tomáš Vorel, DiS. Platby účastnických 

poplatků pouze převodem na účet VčOTS, 

b) vyzývá rozhodčí lic. „B“ k rozšíření svých činností i mimo klubové tenisové události 

(soutěže smíšených družstev dle KR).  

Usnesení č. 7/1–2019 VV: 

a), b) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK 

a) okomentovala výsledky družstev mladšího žactva na soutěžích Junior DC (TK Pelhřimov, 

kap. p. Brückner) a FED (TK Cafex Rakovník, kap. p. Štěrba), které se konaly ve dnech 1.- 

3.12.2018, 

b) informovala, že další školení trenérů III. tř. se bude konat ve dnech 6.-7. a 12.-14.4.2019 

v areálu LTC Pardubice. Vedoucím lektorem je MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D. Platby 

účastnických poplatků pouze převodem na účet VčOTS, 

c) navrhla podmínky a nominační kritéria členů reprezentačních družstev mladšího a staršího 

žactva Pardubického a Královéhradeckého kraje na IX. Letní olympiádě dětí a mládeže konané 

ve dnech 23.-28.6.2019 v Liberci 

- trvalé bydliště v příslušném kraji se souhlasem rodičů dle směrnice o osobních údajích a 

zdravotní způsobilost (prohlídky), 

- umístění na CŽ 2018 a dále s přihlédnutím k výsledkům dosažených na meziokresních a 

oblastních přeborech vč. turnajů vyšší třídy (B, A) v hale 2019   

Usnesení č. 8/10-VV: 

a), b) informace bere na vědomí 

c) schvaluje podmínky a nominační kritéria pro účast na IX. LODM 2019 a ukládá je 

oznámit KÚ KHK a PK 

Termín: do 31.1.2019     zodpovídá: p. Chmelař   

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu kontrol podal p. Rybka. 

Usnesení č. 10/1–2019 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. 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 (částka 152) dne 25.listopadu 2013 – „O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a 



 

 

sportu“ zajistili zdravotní prohlídky všech svých členů, kteří budou na soupiskách! VčOTS si 

vyhrazuje následné kontroly!  

d) projednal žádost TK Smiřice z.s. o vstup do ČTS.   

Usnesení č. 11/1–2019 VV: 

a) bere výzvu na vědomí 

b) ukládá zajistit aktualizaci svých kontaktů v IS ČTS a formulářem VčOTS 

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 

d) nemá námitek k předložené žádosti TK Smiřice z.s. a ČTS doporučuje – za splnění 

všech dalších podmínek – ji schválit.   

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. 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. 12. Závěr 

Jednání VV a DR ve 12:30 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že další jednání VV a DR se 

bude konat dne 1. února 2019 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901 v 

Pardubicích  

 

V Pardubicích dne 4. ledna 2019 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jaroslav Rybka 

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 
 


