
 

 

 

Usnesení 10 - 2019  

 

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

které se konalo dne 1. listopadu 2019 od 8:30 hod. v jednací místnosti PKO ČUS, K Vinici 

1901 v Pardubicích  

 

Přítomni: 

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

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

Omluveni: 

VV: Milan Chmelař, Jan Valenta, Tomáš Vorel DiS. 

 

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 8-2019 

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. 1/10–2019 VV: 

a) bere na vědomí usnášení schopnost  

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Návrh programu byl v předstihu oznámen členům VV a DR 

Usnesení č. 2/10–2019 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/10–2019 VV: 

a) určuje zapisovatelem p. Rybku a ověřovatelem p. Hrma 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Kontrola plnění a schválení Usnesení č. 9–2019  

Kontrolu plnění provedl p. Rybka 

Usnesení č. 4/10–2019 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 9-2019  

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 9–2019 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Informace podal p. Rybka, který mimo jiné: 

a) seznámil přítomné s obsahem jednání VV ČTS, kterého se konalo dne 17.10.2019 

v Praze. 



 

 

b) informoval o přípravě podání žádostí o dotaci na krajský úřad Královéhradeckého kraje 

na rok 2020 

 

Usnesení č. 5/10–2019 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) schvaluje podání žádostí 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

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

a) schválila všechny přihlášené turnaje do zimní termínové listiny ČTS 2019/2020 

v řádném termínu. 

b) předkládá návrh na materiální podporu formou míčů pro kluby za řádně dokončené 

soutěže družstev v sezóně 2019.  

Usnesení č. 6/10–2019 VV: 

a) bere na vědomí 

b) schvaluje předložený návrh 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

školení nových uchazečů o licenci rozhodčího ČTS tř. „B“ a doškolení současných držitelů 

licence „B“ bylo pro nízký počet přihlášených zrušeno a přesunuto na jaro 2020. Podrobnější 

informace najdete zde: http://www.cztenis.cz/skoleni/319  

Usnesení č. 7/10–2019 VV:   

a) bere na vědomí      zodpovídá: p. Vorel    

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

TMK předložila: 

a) nominaci a složení TSM při VčOTS. 

b) nominaci hráčů a kapitánů na JFC (Rakovník) a JDC (Pelhřimov). Kritériem nominace 

bylo umístění na CŽ za sezónu 2018/2019. Jako kapitáni byli osloveni trenéři nejvýše 

postavených hráčů na CŽ. 

JFC: Vobořilová Anna, Hrdinová Sofie, Ševečková Valerie, kap. Zdeněk Knoflíček 

JDC: Brückner David, Majera Denis, Novák Matěj, kap. Filip Brückner 

http://www.cztenis.cz/skoleni/319


 

 

c) zprávu o školení trenérů ČTS III. tř., které se uskutečnilo ve dnech 11.-20.10.2019 

v Pardubicích. Vedoucí lektorkou školení byla MUDr., Mgr. Eva Zálabská. 

d) nominaci laureátů „Kanáří naděje 2019“ a dalších ocenění u příležitosti této slavnostní 

akce 

 

Usnesení č. 8/10–2019 VV: 

a) schvaluje nominaci a složení TSM 

b) schvaluje nominaci hráčů a kapitánů na JFC a JDC 

c) bere na vědomí a děkuje MUDr., Mgr. Evě Zálabské za přípravu a realizaci školení 

trenérů ČTS III. tř., které se konalo ve dnech 11.-20.10.2019 v Pardubicích 

d) schvaluje nominaci laureátů „Kanáří naděje 2019“ a ostatní návrhy na ocenění 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu kontrol plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 9/10–2019 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 4, 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. 10/10–2019 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 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 



 

 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 11/10–2019 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV a DR v 11:15 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že příští zasedání VV a DR se 

bude konat mimořádně ve středu dne 27. listopadu 2019 od 15:00 hodin v restauraci „U 

starýho slona“ v Pardubicích, před zahájením sportovně společenské akce „Kanáří naděje 

2019“. 

 

V Pardubicích dne 1. listopadu 2019 

 

Zapsal: Jaroslav Rybka 

 

Ověřil: Mgr. Radko Hrma 

 

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS 

 


