
 

 

Usnesení   3 - 2020  

 

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

které se konalo dne 6. března 2020 od 9:00 hod. v restauraci „Pod Vinicí“ 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, Dušan Pečenka  

omluven: Pavel Hep, Jaroslav Strouhal 

Hosté: Mgr. Martin Drahoš, Jaroslav Čepčář DiS 

 

Program: 

1.  Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2.  Schválení programu 

3.  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4.  Kontrola plnění a schválení usnesení č. 2–2020   

5.  Informace prezidenta VčOTS  

6.  Výroční zpráva za rok 2019 

7.  Zpráva dozorčí rady za rok 2019 

8.  Schválení účetní závěrky za rok 2019 dozorčí radou v souladu s platnými stanovami  

9.  Schválení rozpočtu na rok 2020 dozorčí radou v souladu s platnými stanovami 

10. Zpráva STK 

11. Zpráva KR 

12. Zpráva TMK 

13. Kontrola plateb 

14. Různé  

15. Vyúčtování náhrad 

16. 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. 1/3–2020 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. 2/3–2020 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/3–2020 VV: 

a) určuje p. Chmelaře zapisovatelem a p. Ing. Štekla ověřovatelem 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Schválení Usnesení č. 2–2020 a kontrola plnění  

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/3–2020 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 2-2020  

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 2–2020 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Informace podal p. Rybka, který sdělil, že: 

a) uplynula lhůta (do 29.2.2020) pro poskytnutí finanční podpory klubům a TO TJ za nábor 

nových členů v roce 2019. Nevyfakturované částky klubů byly vráceny ČTS     

b) VčOTS předal Magistrátu města Pardubice návrhy na ocenění nejlepším sportovcům 

Pardubicka za rok 2019     

Usnesení č. 5/3–2020 VV: 

a), b) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Výroční zpráva za rok 2019   

Zprávu o činnosti za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 předložil prezident VčOTS pan Jaroslav 

Rybka.  

Usnesení č. 6/3–2020 VV: 

a) bere Výroční zprávu o činnosti za rok 2019 na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad) 7. Zpráva dozorčí rady za rok 2019 

Zprávu dozorčí rady VčOTS o činnosti dozorčí rady za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 

předložil předseda dozorčí rady pan Ing. Lubomír Štekl.  

Usnesení č. 7/3–2020 VV: 

a) bere Zprávu dozorčí rady na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Schválení účetní závěrky za rok 2019 

Zprávu, kterou dozorčí rada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 předložil předseda dozorčí 

rady pan Ing. Lubomír Štekl. 

Usnesení č. 8/3–2020 VV: 

a) bere na vědomí schválení účetní závěrky za rok 2019 dozorčí radou  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

Ad. 9. Schválení rozpočtu na rok 2020 dozorčí radou 

Zprávu, kterou dozorčí rada schvaluje rozpočet VčOTS na rok 2020 předložil předseda dozorčí 

rady pan Ing. Lubomír Štekl. 

 

Usnesení č. 9/3–2020 VV: 

a) bere na vědomí schválení rozpočtu na rok 2020 dozorčí radou 

b) v případě výrazných změn v příjmové či výdajové části rozpočtu ukládá tyto změny 

předložit dozorčí radě k projednání 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p Rybka 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Zpráva STK 

Informaci podali p. Rejlek a Mgr. Drahoš, kteří sdělili, že bylo ukončeno: 

a) schvalování přihlášek turnajů jednotlivců do Letní termínové listiny ČTS 2020   

b) výběrové řízení pořadatelů kvalifikací, oblastních přeborů jednotlivců na otevřených 

dvorcích vč. turnajů tř. „B“ 

c) probíhá příprava „Rozpisů“ výše uvedených kvalifikací, přeborů a turnajů tř. „B“,“C“ a „D“ 

na rok 2020 vč. stanovení podmínek účasti 

d) přijímání přihlášek do soutěží smíšených družstev všech věkových kategorií do soutěží 

řízených STK VčOTS (celkem přihlášeno 309 družstev) 

e) probíhá příprava „Rozpisů“ soutěží smíšených družstev vč. stanovení podmínek účasti. 

f) STK předložila návrh na materiálovou podporu pořadatelů turnajů tř. „B“ v hale pro rok 2020    

Usnesení č. 10/3–2020 VV: 

a) b) c) d) e) bere informace na vědomí, schvaluje předložené návrhy „Rozpisů“ vč. 

poplatků a ukládá je zveřejnit na webu VčOTS 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: STK  

f) schvaluje materiálovou podporu pořadatelům turnajů „B“ v hale 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Zpráva KR 

Předseda KR: 

a) informoval o přípravě školení a doškolení rozhodčích lic. „B“, které se bude konat ve dnech 

14. a 15. března 2020 v Hradci Králové – areál SK HIT. Přihlášeno je 15 uchazečů. 

Usnesení č. 11/3–2020 VV:   

a), b) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Zpráva TMK  

Informace se týkaly: 

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

b) přípravě soustředění členů TSM, které se bude konat ve dnech 8. – 10.dubna 2020, 

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. 12/3–2020 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) bere na vědomí a ukládá zpracovat konečné návrhy na personální obsazení vč. plánu 

očekávaných nákladů 

Termín: bez odkladu      zodpovídá: p. Valenta 

c) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 13. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu stálé kontroly plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 13/3–2020 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 14. Různé  

VV vyzývá statutární zástupce klubů a TO TJ: 

a) k průběžné aktualizaci svých kontaktů i stavu členské základny na webu ČTS vč. odeslání 

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

b) k zajištění platných zdravotních prohlídek hráčů a hráček, kteří se účastní mistrovských 

soutěží jak smíšených družstev, tak jednotlivců v roce 2020. STK si vyhrazuje právo kontroly 

a uložení sankce v případě porušení této opakované výzvy.   

c) Dne 22. února 2020 oslavil své 85. narozeniny pan Ing. Petr Hroch, dlouholetý předseda TC 

Chrudim a okresního tenisového svazu Chrudim, bývalý člen předsednictva Českého 

tenisového svazu.        

Usnesení č. 14/3–2020 VV: 

a) bere na vědomí  

b) ukládá klubům, a TO TJ zajistit platné prohlídky     zodpovídají: statutární zástupci  

Termín: do zahájení soutěží družstev a jednotlivců 

c) přeje zároveň s dalšími tenisty východních Čech panu Ing. Petru Hrochovi zdraví, 

spokojenost a pohodu s poděkováním za jeho dlouholetou spoluúčast na rozvoji tenisu 

nejen v klubu, ale i ve východočeské oblasti.  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 15. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 15/3–2020 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 16. Závěr 

Jednání VV a DR ve 12:30 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že příští zasedání VV a DR se 

bude konat dne 3. dubna 2020 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 

530 02 Pardubice.  

    



 

 

V Pardubicích dne 6. března 2020 

 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Ing. Lubomír Štekl 

  

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  

 


