
 

 

 

Usnesení   8-2019  

 

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

které se konalo dne 6. září 2019 od 8:30 hod. v areálu SK HIT Hradec Králové-Třebeš  

Přítomni: 

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

Valenta, 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. 7-2019 

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 předsedu DR.  

Usnesení č. 1/8–2019 VV: 

a) bere na vědomí usnášení schopnost  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Návrh programu byl v předstihu oznámen členům VV a DR 

Usnesení č. 2/8–2019 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/8–2019 VV: 

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

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení Usnesení č. 7–2019  

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/8–2019 VV: 



 

 

 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 7-2019  

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 7–2019 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Informace podal p. Rybka, který mimo jiné: 

a) uvedl, že smluvní partner VčOTS firma Amer Sports CR, s.r.o. dává na trh nový typ míče 

„TRINITRI“. Dodací a cenové podmínky budou oblastním svazům ČTS předány v nejbližší 

době,  

b) navrhl materiálovou pomoc míči klubům, jejichž družstva se zúčastnila a řádně dokončila 

soutěže řízené STK 

Usnesení č. 5/8–2019 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) schvaluje materiálovou pomoc klubům VčOTS za podmínky řádného dokončení 

soutěže 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

Zprávu podal p. Rejlek, který sdělil, že STK:  

a) vyhlásila a zveřejnila výběrové řízení na pořadatele: 

- kvalifikací na postup mládeže na Vč. oblastní přebory v hale, 

- Vč. oblastních halových přeborů všech kategorií, 

- turnajů tř. „B“ v hale. 

Termín doručení přihlášek uchazečů prodlužuje do 25.9.2019.  

b)  vydala přehled „Postupů a sestupů“ ze soutěží smíšených družstev 2019 

c) vydala soubor poplatků a pokut   

Usnesení č. 6/8–2019 VV: 

a) b) c) bere informace na vědomí a vyzývá kluby k úhradě poplatků a pokut a za předání 

přihlášek nejpozději do 25.9.2019 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Zprávu předložil předseda KR, který v návaznosti na usnesení č. 6/7-2019 c) prošetřil stížnost 

p. Truksy a seznámil členy VV s výsledky šetření stížnosti. 

Usnesení č. 7/8–2019 VV:   

a) schvaluje výsledky šetření stížnosti a předloženou zprávu, o které bude stěžovatel 

písemně informován 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p. Rybka 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

Informace byly věnovány: 

a) výsledkům hráčů a hráček na letních M ČR. TMK předložila návrh odměnit medailisty ve 

dvouhře, resp. čtyřhře: 



 

 

 

- dorostenky: Moravcová Adéla, TOSK Žamberk- 1. místo čtyřhra, 

            Dorreová Adéla, SK Třebechovice p.Or.- 2. místo čtyřhra, 

- starší žáci: Rouchal Dominik, TO TJ Svitavy- 3. místo dvouhra, 1. místo čtyřhra, 

- starší žákyně: Davidová Natálie, LTC Pardubice- 3. místo čtyřhra    

b) přípravě dvou soustředění členů TSM a dalších zájemců v 10-11/2019, 

c) finanční podpoře členů TSM na přípravu v klubech za období 2018/2019, 

d) průběhu tréninkového procesu TSM, 

e) přípravě školení trenérů ČTS III. tř.     

Usnesení č. 8/8–2019 VV: 

a) blahopřeje medailistům a schvaluje návrh odměn 

b) schvaluje návrh připravit dvě soustředění a ukládá TMK předložit návrh termínů a 

míst konání vč. rozvahy nákladů s návrhem finančního krytí 

Termín: 4.10.2019      zodpovídá: TMK 

c) schvaluje návrh finanční podpory členům TSM za přípravu v klubech 

d) bere informaci na vědomí 

e) pověřuje MUDr., Mgr. Evu Zálabskou přípravou a realizací školení trenérů ČTS III. 

tř., které se koná ve dnech 11.-20.10.2019 a jmenuje ji vedoucí lektorkou VčOTS  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu kontrol plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 9/8–2019 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé  

VV projednal: 

a) návrh na předání diplomu, putovního poháru VčOTS a materiálovou podporu družstvu USK 

Pardubice za vítězství ve Vč. přeboru pro rok 2019 smíšených družstev seniorů, 

b) pozvánku na Valnou hromadu PKO ČUS, která se koná v Pardubicích dne 3.10.2019, a za  

VčOTS deleguje p. Jiřího Rejlka,  

c) návrh termínu předání trofejí „Kanáří naděje 2019“ a ocenění nejlepších v kategoriích 

mládeže a rozhodl, že se tato sportovně-společenská akce bude konat dne 27.11.2019 

v Pardubicích,   

d) stálou výzvu a žádá kluby a TO TJ – členy ČTS – k průběžné aktualizaci svých kontaktů i 

členské základny na webu ČTS a odeslání vyplněného formuláře „Kontakty“ (viz web VčOTS) 

na doručovací adresu VčOTS, 

e) výzvu ze dne 13.2.2019 zaslanou klubům, a TO TJ umístit předaný reklamní plakát VčOTS 

na viditelné místo, pořídit fotodokumentaci vč. odeslání na vychodocesky@cztenis.cz zároveň 

s výzvou k víceletému použití v areálu.     

Usnesení č. 10/8–2019 VV: 

a) schvaluje předat ocenění družstvu USK Pardubice 

b) deleguje p. Jiřího Rejka na VH PKO ČUS 
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c) schvaluje termín předání trofejí „Kanáří naděje“ a ukládá zajistit přípravu a realizaci 

Termín: do 27.11.2019     zodpovídá: VV  

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

formuláře VčOTS 

Termín: úkol stálý       zodpovídají: kluby a TO TJ 

e) připomíná klubům, a TO TJ vyvěšení a použití reklamního plakátu VčOTS 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 11/8–2019 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV a DR ve 11:05 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že příští zasedání VV a DR se 

bude konat od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS dne 4. října 2019   

 

V Pardubicích dne 6. září 2019 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Mgr. Radko Hrma 

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 
 


