
 

 

Usnesení   2-2019  

 

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

které se konalo dne 1. února 2019 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, Jan Valenta 

DR: Dušan Pečenka, Jaroslav Strouhal, Ing. Lubomír Štekl 

Host: PKO ČUS Jaroslav Čepčář, Dis – částečně  

  

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 1-2019 

5. Informace prezidenta VčOTS 

6. Zpráva Dozorčí rady VčOTS 

7. Zpráva STK 

8. Zpráva KR 

9. Zpráva TMK 

10. Kontrola plateb 

11. Různé  

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. 1/2–2019 VV: 

a) bere usnášení schopnost na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Návrh programu byl v předstihu oznámen členům VV a DR 

Usnesení č. 2/2–2019 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3.Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/2–2019 VV: 

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

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 1-2019 

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/2–2019 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 1–2019 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Prezident informoval o:  

a) jednání hejtmana JUDr. Martina Netolického a radního pro sport René Živného se zástupci 

sportovních svazů Pardubického kraje, které se konalo v Pardubicích dne 9.1.2019, 

b) jednání na ČTS, které se konalo dne 15.1.2019 v Praze, 

c) jednání s hejtmanem PK panem JUDr. Martinem Netolickým, které se konalo v Pardubicích 

dne 24.1.2019,  

d) předání dokladů k vyúčtování dotací, které na rok 2018 VčOTS obdržel. 

e) Předložil návrh Rozpočtu VčOTS na rok 2019 a Účetní závěrku 2018 zpracovanou 

k 31.12.2018 panem Jaroslavem Čepčářem DiS – ekonomem PKO ČUS.  

Usnesení č. 5/2–2019 VV: 

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

e) schvaluje návrh Rozpočtu VčOTS na rok 2019 a předává společně s účetní závěrkou za 

2018 dozorčí radě k projednání a následnému schválení. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva Dozorčí rady VčOTS 

Přítomní členové dozorčí rady sdělili, že na svém jednání, které se konalo dne 1.2.2019 od 8:00 

hod., jednomyslně do pozice předsedy DR zvolili pana Ing. Lubomíra Štekla. Zároveň předali 

p. Rybkovi záznam z tohoto jednání.  

Usnesení č. 6/2–2019 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) děkuje panu Ing. Štefanu Pacindovi, Ph.D., který požádal z důvodu pracovního 

zaneprázdnění o uvolnění z funkce předsedy i člena DR, za dosavadní práci v Dozorčí 

radě VOTS ve prospěch rozvoje tenisu ve Východních Čechách. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva STK 

Předložila:  

a) návrh na pořadatelství Vč. meziokresních a oblastních přeborů a turnajů tř.“B“, 

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

pokut,  

Sdělila, že bylo ukončeno přijímání: 

c) přihlášek turnajů do Letní termínové listiny ČTS, 

d) soupisek smíšených družstev do soutěží řízených STK VčOTS. 



 

 

Dále byl diskutován současný počet zájemců o účast na Vč. oblastních přeborech v hale v 

některých kategoriích vč. dosud rozdílné povrchy v halách pořadatelů.   

Usnesení č. 7/2–2019 VV:   

a) schvaluje pořadatele Vč. meziokresních a oblastních přeborů a turnajů tř. „B“ a ukládá 

je zveřejnit na webu VčOTS 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: STK 

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

pokut 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: STK 

c), d) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva KR 

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

v areálu SP HIT v Hradci Králové - Třebeš. 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 např. 

v soutěžích smíšených družstev řízených ČTS a VčOTS.   

Usnesení č. 8/2–2019 VV: 

a) bere informaci na vědomí a ukládá zveřejnit změnu místa konání na webu VčOTS 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p. Vorel 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Zpráva TMK  

Informovala, že: 

a) 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, 

b) ve smyslu schválených podmínek (Usnesení č. 8/1-2019) zahájila přípravu širšího výběru 

hráčů a hráček mladšího a staršího žactva pro reprezentační družstva Královéhradeckého a 

Pardubického kraje na IX. Letní olympiádě dětí a mládeže, která se koná v Liberci ve dnech 

23.-28.6.2019.    

Usnesení č. 9/2–2019 VV: 

a), b) informace bere na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 10. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu kontrol podal p. Rybka. Zároveň připomněl změnu účtu VčOTS a banky, 

u které je od 1.1.2019 veden.    

Usnesení č. 10/2–2019 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 7, 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 (částka 152) již dne 25.listopadu 2013 – „O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově 

a sportu“ zajistili zdravotní prohlídky všech svých členů, kteří budou na soupiskách! STK 

VčOTS si vyhrazuje následnou kontrolu! 

Usnesení č. 11/2–2019 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 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 12/2–2019 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 13. Závěr 

Jednání VV a DR ve 12:15 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že mimořádné zasedání VV a 

DR se bude konat dne 1. března 2019 od 9:30 hodin v restauraci „U Starého slona“ 

v Pardubicích – Polabiny, Bělehradská 480.   

 

V Pardubicích dne 1. února 2019 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jan Valenta 

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 
 


