
 

 

Usnesení   6 - 2020  

 

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

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

1901, Pardubice 

 

Přítomni: 

VV: Jaroslav Rybka, Jiří Rejlek, Mgr. Radko Hrma, Milan Chmelař, Tomáš Vorel, DiS  

omluveni: Zdeněk Hynek, Jan Valenta 

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 5–2020   

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. 1/6–2020 VV: 

a) bere na vědomí usnášení schopnost  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Návrh programu byl předem oznámen členům VV v pozvánce  

Usnesení č. 2/6–2020 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/6–2020 VV: 

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

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Schválení Usnesení 5–2020 a kontrola plnění  



 

 

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/6–2020 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení 5-2020   

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení 5–2020 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Prezident VčOTS:  

a) předložil návrh na finanční odměnu STK za přípravu a realizaci celkových změn již 

vydaných „Rozpisů“ letních Vč. oblastních přeborů jednotlivců a soutěží smíšených družstev 

pro rok 2020 všech věkových kategorií vč. koordinace s kluby (nové přihlášky, přelosování, 

určení pořadí utkání a zpracování konečných tabulek),       

b) konstatoval, že se v nových termínech uskutečnily všechny Vč. oblastní přebory jednotlivců, 

které byly materiálně i finančně zajištěny. Pořadatelům poděkoval za jejich realizaci a zároveň 

sdělil, že jim byly odeslány návrhy Smluv na příspěvek, 

c) předložil návrh materiální podpory klubů a TO TJ míči, za stejných podmínek jako v roce 

2019 (řádné dokončení soutěže přihlášených družstev, zajištění zdravotní prohlídek apod.), i 

přesto, že soutěže byly odehrány ve zkráceném režimu z důvodu mimořádných opatření vlády 

ČR.  

Usnesení č. 5/6–2020 VV: 

a) schvaluje návrh na odměnu STK 

b) bere informaci na vědomí 

c) schvaluje návrh na materiální podporu míči za stejných podmínek jako v roce 2019 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

Zprávu podal p. Rejlek, který oznámil, že:   

a) všechny přebory jednotlivců se uskutečnily ve dnech 13.-15.6.2020 bez připomínek či 

protestů, 

b) dne 6.6.2020 byly zahájeny soutěže smíšených družstev, které v několika případech však 

byly narušeny nepříznivým počasím, takže některá utkání se konala v náhradních termínech. 

Konečné tabulky budou zveřejněny v nejbližších dnech, 

c) STK pro halovou sezónu 2021 připraví návrhy na výběrová řízení turnajů tř. „B“ a Vč. 

oblastní přebory jednotlivců vč. kvalifikací.    

Usnesení č. 6/6–2020 VV: 

a), b) bere informace na vědomí 

c) ukládá návrhy předložit ke schválení 

Termín: do příští schůze VV    zodpovídá: STK  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Komise rozhodčích vyzývá držitele licence “B“ ke stálé kontrole platnosti a připomíná, že příští 

školení a doškolení se uskuteční podle počtu žadatelů v podzimních měsících 2020. Žádosti 

bude možno odesílat podle pokynů zveřejněných na webu ČTS. 



 

 

Usnesení č. 7/6–2020 VV:   

a), bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

Informace se týkaly: 

a) průběhu tréninkového procesu TSM ČTS k 30.6. umístěného ve východních Čechách, 

b) přípravě příští letní Olympiády dětí a mládeže 2021 (nominační kritéria žactva do 

reprezentačních družstev PK a KHK). 

Usnesení č. 8/6–2020 VV: 

a), b) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o stálé kontrole plateb podle nových výměrů zveřejněných na webu VčOTS podal 

prezident p. Rybka    

Usnesení č. 9/6–2020 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé  

a) VV vyzývá statutární zástupce klubů, a TO TJ k aktualizaci svých kontaktů a stavu členské 

základny na webu ČTS vč. odeslání vyplněného formuláře „Kontakty“ (viz web VčOTS) na 

doručovací adresu sekretáře VčOTS, 

b) dne 5. června 2020 oslavil 75. narozeniny pan Zdeněk Hynek, člen TO TJ Lokomotiva 

Trutnov a člen VV VčOTS.         

Usnesení č. 10/6–2020 VV: 

a) bere na vědomí  

b) zároveň s dalšími tenisty východních Čech přeje panu Zdeňku Hynkovi zdraví, 

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

nejen v klubu, ale i ve východočeské oblasti. 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 11/6–2020 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV a DR ve 11:45 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že termín a místo příštího 

zasedání VV a DR bude všem pozvaným oznámen v pozvánce.  

 



 

 

    

V Pardubicích dne 3. července 2020 

 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Mgr. Radko Hrma  

 

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  

 


