
 

 

Usnesení   4-2019  

 

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

které se konalo dne 5. dubna 2019 v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, Pardubice  

Přítomni: 

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

Chmelař 

omluven: Tomáš Vorel DiS 

DR: Dušan Pečenka, Jaroslav Strouhal, 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. 3-2019 

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 členy DR.  

Usnesení č. 1/4–2019 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. 2/4–2019 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3.Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/4–2019 VV: 

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

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 3-2019 

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/4–2019 VV: 



 

 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 3–2019 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Prezident:   

a) informoval o jednání VV ČTS, které se konalo dne 6.3.2019 

- finanční zajištění činností ČTS a oblastních svazů v roce 2019 

- dotace MŠMT pro ČTS v dalších letech 

- organizační změny v DC plánované i pro FED    

Usnesení č. 5/4–2019 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

STK: 

na webu VčOTS zveřejnila: 

a) Rozpisy soutěží jednotlivců: 

- meziokresní přebory Pardubického a Královéhradeckého kraje 

- Vč. oblastní přebory  

- turnajů třídy „B“ a turnajů nižší třídy „C“ a „D“ 

b) Rozpisy soutěží družstev:  

- dospělí, dorost, starší a mladší žactvo 

- senioři 

- babytenis a minitenis 

c) Poplatky za zařazení turnajů do IS ČTS a za přihlášení družstev do soutěží v roce 2019 

d) Znovu upozorňuje kluby na povinnost každého hráče mít ke dni zahájení soutěží prohlídku 

o zdravotní způsobilosti vč. úhrady pokut  

e) Pověřuje pana Ing. Vratislava Držku (USK Pardubice) spoluprací s STK v soutěžích seniorů 

f) předložila návrh materiálově podpořit pořadatele turnajů tř. „B“ v hale 

g) STK schválila požadavek na změnu místa konání utkání TC DTJ Hradec Králové: 

Družstva Mladších žáků „E“ a „F“ budou všechny domácí zápasy hrát na kurtech TK Dynamo 

Hradec Králové. 

Družstva Starších žáků „E“ a „F“ budou všechny domácí zápasy hrát na kurtech TK Dynamo 

Hradec Králové. 

Družstva Dorostu  „E“ a „F“ budou všechny domácí zápasy hrát na kurtech SK Tenis Hradec 

Králové. 

Družstva Dospělých „E“ a „F“ budou všechny domácí zápasy hrát na kurtech SK Tenis Hradec 

Králové. 

 

Časy začátků domácích zápasů pro babytenisová družstva bude od 15hod. Prezentace družstev 

do 14: 45 hod. 

Hostujícím kapitánům dá klub TC DTJ HE vše s předstihem vědět. 

 



 

 

Usnesení č. 6/4–2019 VV: 

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

f) schvaluje návrh podpory a ukládá á 1 ks kartonu míčů US OPEN předat pořadatelům 

Termín: do 15.5.2019     zodpovídá: p. Chmelař 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Komise rozhodčích v souladu s platností již dříve vydaných licencí „B“ předložila návrh na 

uspořádání školení a doškolení rozhodčích lic. „B“ ve IV. kv. 2019   

Usnesení č. 7/4–2019 VV:   

a) bere informaci na vědomí a schvaluje návrh uspořádat školení a doškolení a ukládá jej 

zveřejnit na IS ČTS 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: předseda KR 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

a) informovala, že se za účasti 37 účastníků bude ve dnech 6.-7. a 12.-14.4.2019 v areálu LTC 

Pardubice konat školení trenérů III. tř. Vedoucím lektorem je MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D.  

b) sdělila, že výběr účastníků na IX. Letní olympiádě dětí a mládeže (Liberec 23,-28.6.2019) 

bude probíhat ve smyslu schválených podmínek (Usnesení č. 8/1-2019) a že jedná s oběma 

krajskými úřady o podpoře účastníků a trenérů v pořizování zápasových vybavení 

c) informovala o přípravě TSM a o přechodu z haly na otevřené dvorce      

Usnesení č. 8/4–2019 VV: 

a), b), c) informace bere na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu kontrol podal p. Rybka.    

Usnesení č. 9/4–2019 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, 

Usnesení č. 10/4–2019 VV: 

a) bere výzvu na vědomí 

b) ukládá zajistit aktualizaci kontaktů klubů a TO TJ v IS ČTS a formulářem VčOTS 

Termín: úkol stálý       zodpovídají: kluby a TO TJ 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 11/4–2019 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Závěr 

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

bude konat dne 3. května 2019 od 9:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901 

Pardubice.   

 

V Pardubicích dne 5. dubna 2019 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Zdeněk Hynek 

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 
 


