
 

 

 

Usnesení   5 - 2020  

 

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

které se konalo dne 29. května 2020 od 8:30 hod. v zasedací místnosti SK HIT Hradec 

Králové- Třebeš 

 

Přítomni: 

VV: Jaroslav Rybka, Jiří Rejlek, Zdeněk Hynek, Milan Chmelař, Jan Valenta,  

omluveni: Mgr. Radko Hrma, 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. 4 – 2020   

5. Informace prezidenta VčOTS  

6. Zpráva STK 

7. Zpráva TMK 

8. Kontrola plateb 

9. Různé  

10. Vyúčtování náhrad 

11. 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. 1/5–2020 VV: 

a) bere na vědomí usnášení schopnost  



 

 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Návrh programu byl oznámen členům VV při zahájení schůze 

Usnesení č. 2/5–2020 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/5–2020 VV: 

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

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

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

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/5–2020 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 4-2020   

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 4–2020 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Informaci podal p. Rybka, který: 

a) okomentoval rozhodnutí ČTS vydaná v minulých týdnech k soutěžím jednotlivců a 

smíšených družstev,     

b) porovnal rozhodnutí STK a VV VčOTS stanovit a sjednotit termín konání Vč. oblastních 

přeborů jednotlivců všech věkových kategorií s obdobnými rozhodnutími ostatních oblastních 

svazů.    

Usnesení č. 5/5–2020 VV: 

a), b) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

Zprávu podal p. Rejlek, který oznámil, že na základě rozhodnutí ČTS a doporučujících 

oblastním svazům STK:  

a) připravila a vydala nové „Rozpisy Vč. oblastních přeborů jednotlivců“, 

b) vyzvala kluby a oddíly TJ k vypracování nových přihlášek do soutěží smíšených družstev,  

c) provedla rozlosování účastníků a stanovila způsob zpracování výsledků, nasazení do 

dalších kol vč. určení pořadí po skončení soutěží, 

d) podle počtu účastníků zpracovala výše nových plateb, 

e) pro soutěže družstev seniorů zavedla nový systém zpracování výsledků – on line. 

Všechny tyto změny STK předložila výkonnému výboru ke schválení metodou „Per rollam“ 

s tím, že tyto budou bez odkladu zveřejněny na webu VčOTS a následně formálně schváleny 

na nejbližším zasedání VV.  

Usnesení č. 6/5–2020 VV: 

a) b) c) d) e) schvaluje předložené změny v rozpisech a podmínkách účasti jednotlivců a 

družstev v soutěžích 2020 řízených STK  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Komise rozhodčích vyzývá držitele licence “B“ ke stálé kontrole platnosti.  

Usnesení č. 7/2–2020 VV:   

a), bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

Informace se týkaly: 

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

b) zakončení školení trenérů III. tř., které se konalo v areálu LTC Pardubice. Účastnilo se ho 

14 uchazečů o licenci. Jejich žádosti byly předány ČTS.   

Usnesení č. 8/5–2020 VV: 

a), b) bere informace na vědomí 



 

 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

  

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu stálé kontroly plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 9/5–2020 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. 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.         

Usnesení č. 10/2–2020 VV: 

a) bere na vědomí  

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

Termín: do zahájení soutěží družstev a jednotlivců 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 11/5–2020 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Závěr 



 

 

Jednání VV a DR ve 11:15 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že termín a místo příštího 

zasedání VV a DR bude všem pozvaným oznámen v pozvánce.  

 

 

    

V Pardubicích dne 29. května 2020 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

Ověřil: Jan Valenta  

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  

 


