
 

 

 

Usnesení   5-2019  

 

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

které se konalo dne 3. května 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 

omluven: Jan Valenta 

DR: Ing. Lubomír Štekl, Dušan Pečenka 

  

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

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

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. 1/5–2019 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. 2/5–2019 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad.3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu  

Usnesení č. 3/5-2019 VV: 

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

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení Usnesení č. 4–2019 

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/5–2019 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 4-2019 

b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 4-2019 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Prezident:   

a) informoval o průběhu Meziokresních přeborů dospělých a mládeže 2019 na otevřených 

dvorcích, a to jak z pohledu termínů konání jednotlivých kategorií, tak z pohledu účasti a 

vzniklých nákladů VčOTS i pořadatelů, 

b) navrhuje Meziokresní přebory z důvodu malého zájmu hráčů zrušit nebo nahradit kvalifikací 

na oblastní přebory. Ušetřené finanční prostředky použít na další rozšíření podpory klubů  

formou míčů pro soutěže družstev    

Usnesení č. 5/5–2019 VV: 

a, b) bere informaci na vědomí a ukládá předložit návrh na změnu systému již pro halové 

přebory 2019/2020 

Termín: do 7.6.2019      zodpovídá: STK  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

Zprávu za STK podal p. Rejlek, který:  

a) sdělil, že STK s KR zajistila obsazení pozic vrchních rozhodčích na všechna utkání 2. ligy 

ČTS hraná ve Vč. oblasti, 

b) okomentoval dosavadní průběh utkání smíšených družstev řízených STK vč. dodatečných 

úprav a změn již schválených soupisek, 

c) připomněl povinnost klubů, a TO TJ zajistit zdravotní prohlídky u všech účastníků soutěží 

uvedených na soupiskách platných pro rok 2019, 

d) informoval o materiálovém zabezpečení Vč. oblastních přeborů pro rok 2019 

Usnesení č. 6/5–2019 VV: 

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

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Zprávu KR podal předseda p. Vorel, který mj. uvedl, že: 

a) VčOTS splnil požadavek ČTS zajistit účast rozhodčích z Vč. oblasti na turnaji WTA, který 

se koná v Praze, 

b) požadavek na zveřejnění školení a doškolení rozhodčích s lic. „B“ ve IV. kv. 2019 

v Informačním systému byl již ČTS předán, 

c) KR připravila rozpis účasti delegátů na utkáních smíšených družstev a zároveň předložila 

návrh na výši jejich odměn.      

Usnesení č. 7/5–2019 VV:   



 

 

a), b) bere informace na vědomí 

c) schvaluje odměnu ve výši 150,- Kč za výkon delegáta na utkání + úhrada cestovních 

výdajů (4,- Kč á 1 km)   

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

a) informovala, že se za účasti 26 účastníků konalo ve dnech 6.-7. a 12.-14.4.2019 v areálu LTC 

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

Žádosti účastníků o udělení licence byly odeslány ČTS, 

b) předložila návrh na nominaci členů VčOTS v reprezentačních družstvech na IX. LODM 

2019 v Liberci: 

KHK: 

- starší žáci: Vintera Michal, Filip Jakub, Fiala Martin 

- starší žákyně: Hrabalová Eliška, Roháčova Emma, Brožová Natálie 

- mladší žáci: Jandík Patrik, Majera Denis, Podrábský Miroslav 

- mladší žákyně: Divilová Sára, Chrisstoffels Floortie, Ševcová Barbora, Hrdinová Sofie 

kapitáni: Mgr. Radko Hrma, Libor Davídek 

PK: 

- starší žáci: Rouchal Dominik, Vrtěna Jakub, Matějíček Petr 

- starší žákyně: Odehnalová Nela, Smékalová Magdaléna, Ježková Stela 

- mladší žáci: Drápela Daniel, Flídr Rodan, Svoboda Josef 

- mladší žákyně: Shejbalová Tereza, Rakoušová Kateřina, Vobořilová Anna 

kapitáni: Mgr. Martin Lipenský, Ing. Bohumír Štěrba  

c) o zahájení tréninků členů TSM na otevřených dvorcích v areálu SK HIT Hradec Králové – 

Třebeš 

Usnesení č. 8/5–2019 VV: 

a), c) bere informace na vědomí 

b) schvaluje návrh nominace na účast družstev VčOTS na IX. LODM a ukládá předat 

všechny písemné informace krajských úřadů KHK a PK rodičům, aby nejpozději do 

18.5.2019 předali zpět VčOTS požadované informace. 

Termín: ihned      zodpovídá: p. Chmelař 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu kontrol podal p. Rybka. Zároveň znovu klubům a TOTJ připomíná změnu 

účtu VčOTS.   

Usnesení č. 9/5–2019 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé  

VV znovu: 

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. 10/5–2019 VV: 

a) bere výzvu na vědomí 

b) ukládá zajistit aktualizaci kontaktů klubů, a TO TJ v IS ČTS vč. odeslání formuláře 

VčOTS na doručovací adresu 

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. 11/5–2019 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad. 12. Závěr 

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

bude konat dne 7. června 2019 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901 v 

Pardubicích.   

 

V Pardubicích dne 3. května 2019 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jiří Rejlek 

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 
 


