
 

 

Usnesení   6-2019  

 

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

které se konalo dne 7. června 2019 od 8:30 hod. v areálu SK HIT Hradec Králové  

Přítomni: 

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

omluven: Jaroslav Rybka, Tomáš Vorel DiS 

DR: 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. 5-2019 

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 viceprezident p. Rejlek, který přivítal členy VV a konstatoval, že 

VV je usnášení schopný. Zároveň přivítal předsedu DR.  

Usnesení č. 1/6–2019 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. 2/6–2019 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/6–2019 VV: 

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

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení Usnesení č. 5–2019  

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/6–2019 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 5–2019 



 

 

b) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 5–2019 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

V zastoupení prezidenta informaci podal p. Rejlek, který sdělil, že:  

a)  zastupitelstvo (města Hradec Králové – Královéhradeckého kraje) schválilo dotace VčOTS 

na rok 2019 s určením pro mládež: „Podpora soutěží družstev a jednotlivců“, a „Tréninkové 

středisko mládeže při VčOTS“. 

     

Usnesení č. 5/6–2019 VV: 

a) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

Zprávu za STK podal p. Rejlek, který:  

a) sdělil, že Vč. oblastní přebory jednotlivců byly materiálově zabezpečeny 

b) okomentoval jejich průběh vč. soutěží smíšených družstev řízených STK 

c) připomněl, že STK provede zpětnou kontrolu zdravotních prohlídek s vazbou na datum 

d) k další diskuzi předložil návrh změny systému přeborů v hale (viz Usnesení č. 5/5-2019) 

Usnesení č. 6/6–2019 VV: 

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

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Komise rozhodčích zajišťuje kontrolu na utkáních smíšených družstev vysláním delegátů. 

Závěrečné vyhodnocení provede KR na příštím zasedání VV.    

Usnesení č. 7/6–2019 VV:   

a) bere informaci na vědomí  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

a) informovala, že se ve dnech 17.-19.4.2019 v areálu SK HIT Hradec Králové konalo 

soustředění. Zúčastnilo se ho 8 členů TSM a 10 ostatních zájemců    

b) sdělila, že ještě před zahájením IX. LODM připraví soustředění účastníků reprezentačních 

družstev mladšího a staršího žactva Královéhradeckého a Pardubického kraje. Místo a termín 

jim bude oznámen přímo 

c) za TMK uvedl její předseda Mgr. Hrma, že na základě vyhlášených kritérií a výsledků 

dosažených v zimním období vč. oblastních přeborů na otevřených dvorcích roku 2019 uzavřeli 

hodnotící období a schválili nominaci mladšího a staršího žactva pro akreditaci, která byla 

20.5.2019 oznámena Krajskému úřadu PK, kde mj. hráči Dominik Drápela a Josef Svoboda 

jsou přímými účastníky a Rodan Flídr 1.náhradníkem. S tím jeho statutární zástupce nesouhlasil 

a podal dne 2.6.2019 písemnou „Žádost o podání vysvětlení absence zařazení Rodana Flídra 

mezi účastníky IX. LODM v kategorii mladšího žactva konané ve dnech 23.-28.6.2019 

v Liberci a současně námitku k sestavení reprezentačního družstva pro Pardubický kraj v této 

kategorii“, která obsahovala i některé technické údaje z IS ČTS na jeho podporu. Žádost byla 



 

 

odeslána členům Východočeskému oblastnímu svazu – výkonnému výboru, Krajskému úřadu 

Pardubického kraje a i Českému olympijskému výboru. Proto byly „Žádost a námitka“ 

předloženy k projednání VV VčOTS na jeho řádné schůzi, který se konala dne 7.6.2019. TMK 

předložila soubor a rozbor výsledků obou hráčů (Svoboda, Flídr) k němuž podala výklad, na 

základě, kterého VV dospěl k závěru, že podklady jsou dostačující a neshledal důvod ke změně 

již nahlášené sestavy dne 20.5.2019.       

Usnesení č. 8/6–2019 VV: 

a), b) informace bere na vědomí 

c) potvrzuje platnost sestavy ve složení: Drápela Daniel, Svoboda Josef, 1. náhradník Flídr 

Rodan a ukládá toto rozhodnutí VV VčOTS neprodleně sdělit KÚ PK a v případě 

vyžádání i ČTS 

Termín: ihned      zodpovídá: p. Chmelař  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu kontrol plateb podal v zastoupení prezidenta p. Rejlek.     

Usnesení č. 9/6–2019 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 5, 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 5, 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 10:45 hodin ukončil p. Rejlek, který sdělil, že termín a místo dalšího 

zasedání VV a DR bude včas oznámeno.    

 

V Hradci Králové dne 7. června 2019 

 



 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jan Valenta 

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 
 


