
 

 

 

Usnesení   1 - 2020  

 

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

které se konalo dne 3. ledna 2020 od 8:30 hod. v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 

530 02 Pardubice 

 

Přítomni: 

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

Vorel DiS 

omluven: Jan Valenta 

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

 

        

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 11 – 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. 1/1–2020 VV: 

a) bere na vědomí usnášení schopnost  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Návrh programu byl v předstihu oznámen členům VV a DR 

Usnesení č. 2/1–2020 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/1–2020 VV: 

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

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

 

 

Ad. 4. Schválení Usnesení č. 11–2019 a kontrola plnění  

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/1–2020 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 11-2019  

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 11–2019 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Informace podal p. Rybka o: 

a) předání vyúčtování dotací za rok 2019: 

- Českému tenisovému svazu 

- Krajským úřadům Pardubického a Královéhradeckého kraje 

b) poukázání finančních podpor klubům za účast a umístění družstev na M ČR mládeže  

c) očekávané finanční situaci VčOTS k 31.12.2019 

d) přípravě výročního zasedání orgánů Východočeského oblastního tenisového svazu – 

výkonného výboru a dozorčí rady     

Usnesení č. 5/1–2020 VV: 

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

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

Zprávu podal p. Rejlek, který:  

a) uvedl účast na kvalifikačních přeborech mládeže v hale pro rok 2020 - celkem 110 (dorost 

34, starší žactvo 21, mladší žactvo 55) 

b) připomněl termín pro podání přihlášek do soutěží družstev (do 15.1.2020) ke stažení viz 

http://vychodocesky.cztenis.cz/?page id=48    

c) informoval o vypsání výběrového řízení na pořadatele turnajů „B“, oblastních kvalifikací a 

přeborů (žádosti do 25.1.2020) na otevřených dvorcích a o přípravě souvisejících „Rozpisů“  

d) podal návrh na materiálovou podporu pořadatelům turnajů tř. „B“ v letní sezóně 2019 

Usnesení č. 6/1–2020 VV: 

a) b) c) bere informace na vědomí a ukládá vypsání výběrového řízení zveřejnit na webu 

VčOTS 

Termín: do 8.1.2020      zodpovídá: p. Rejlek 

d) schvaluje materiálovou podporu pořadatelům letních turnajů tř. „B“ míči Wilson á 1 

ks kartonů  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Předseda KR informoval o přípravě školení a doškolení rozhodčích lic. „B“, které se bude konat 

ve dnech 14. a 15. března 2020. Přihlášky a podmínky účasti na IS ČTS -školení.  

Usnesení č. 7/1–2020 VV:   

a) bere informaci na vědomí 

http://vychodocesky.cztenis.cz/?page


 

 

b) ukládá zveřejnit všechny údaje na webu VčOTS 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p. Vorel   

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

Informace se týkaly: 

a) průběhu tréninkového procesu v TSM ČTS umístěného ve východních Čechách, 

b) výsledkům družstev VčOTS mladšího žactva na soutěžích ČTS konaných ve dnech 29.11. – 

2.12.2019 – Junior Davis Cup (Pelhřimov) a Junior FED Cup (Rakovník). Připomenuta byla 

nedostupnost všech dílčích výsledku v IS ČTS.    

c) přípravě školení trenérů III. tř., které se bude konat ve dnech 3.-5. a 10-12. dubna 2020 

v areálu LTC Pardubice  

Usnesení č. 8/1–2020 VV: 

a), b) bere informace na vědomí 

c) schvaluje pořádání školení trenérů III. tř. v areálu LTC Pardubice v uvedeném 

termínu. Přípravou a realizací pověřuje MUDr. Mgr. Evu Zálabskou, Ph.D 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu stálé kontroly plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 9/1–2020 VV: 

a) bere informaci na vědomí a ukládá na webu VčOTS uvést neplatiče 

Termín: ihned     zodpovídá: p. Rybka 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé  

VV vyzývá: 

a) kluby a TO TJ k aktualizaci svých kontaktů i stavu členské základny na webu ČTS vč. 

odeslání vyplněného formuláře „Kontakty“ (viz web VčOTS) na doručovací adresu sekretáře 

VčOTS, 

b) připomíná dopis prezidenta ze dne 13.2.2019 zaslaný klubům a TO TJ, který se týkal 

umístění předaného plakátu VčOTS na viditelné místo v areálu s následnou výzvou k jeho 

ochraně před poškozením a k víceletému použití. 

c)  připomíná klubům úhradu Kolektivní registrace 2020 nejpozději k 31.1.2020!!! 

Usnesení č. 10/1–2020 VV: 

a) b) c) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 11/1–2020 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV a DR ve 12:15 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 7. února 2020.   

V Pardubicích dne 3. ledna 2020 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

Ověřil: Tomáš Vorel, DiS 

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  

 


