
 

 

Usnesení   8 - 2020  

 

z jednání výkonného výboru a dozorčí rady Východočeského oblastního tenisového svazu, 

které se konalo metodou „Per rollam“. O návrzích usnesení bylo elektronicky hlasováno od 5. 

10. do 23.10. 2020. 

 

Účastníci: 

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

Valenta, Tomáš Vorel, DiS. 

DR: Ing. Lubomír Štekl,    

        

Program: 

1. Schválení programu a souhlas se způsobem jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 7 – 2020   

4. Informace prezidenta VčOTS  

5. Zpráva STK 

6. Zpráva KR 

7. Zpráva TMK 

8. Kontrola plateb 

9. Různé  

 

 

Ad. 1. Schválení programu a souhlas se způsobem jednání 

Prezident p. Rybka konstatoval, že všichni členové VV vyjádřili souhlas s jednáním metodou 

per rollam, čímž VV je usnášení schopný.   

Usnesení č. 1/8–2020 VV: 

a) schvaluje použití metody per rollam 

b) bere na vědomí usnášení schopnost  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2 Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu  

Návrh programu byl členům VV zaslán 25.9.2020 s požadavkem schválení a s předložením 

návrhů na usnesení.  

Usnesení č. 2/8–2020 VV: 

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

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Kontrola plnění a schválení Usnesení č. 7–2020  

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 3/8–2020 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 6-2020   

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 6–2020 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

 

Ad. 4. Informace prezidenta VčOTS 

P. Rybka informoval o: 

a) účasti a umístění družstva babytenisu TK Česká Třebová-TO TJ Svitavy a družstva výběru     

VčOTS minitenisu na MČR. 

b) finančním vypořádání nákladů spojených s účastí výběru VčOTS na MČR minitenisu 

c) odeslání smlouvy o dotaci pořadateli finále družstev VčOTS v babytenisu a smluv o 

poskytnutí finančních prémií pro finálová družstva 

d) doplacení dotací na činnost OTS a TSM ze strany ČTS v plánované výši 

Usnesení č. 4/8–2020 VV: 

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

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Zpráva STK  

Zprávu podal p. Rejlek, který: 

a) oznámil ukončení výběrových řízení na pořadatele Vč. oblastních přeborů jednotlivců v hale 

vč. kvalifikací k nim a pořadatelů turnajů tř. „B“ v hale. Vše bylo zveřejněno na webu VčOTS, 

b) předložil návrh na materiálové dotace míči klubům, a TO TJ za účast v soutěžích smíšených 

družstev v roce 2020 

c) předložil návrh na změnu termínu HOP žen s ohledem na současnou epidemiologickou 

situaci a s tím související posunutí termínu HMČR žen 

 

Usnesení č. 5/8–2020 VV: 

a) bere informace na vědomí  

b) schvaluje návrh materiálových dotací za účast v soutěžích smíšených družstev 2020  

c) schvaluje změnu termínu HOP žen 

 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva KR 

Komise rozhodčích: 

a) sdělila, že školení a doškolení rozhodčích licence „B“ kadet je stále plánováno na dny 31.10. 

a 1.11.2020. Pokud by došlo ke změně, tak přihlášení účastníci budou včas informováni, 

b) informovala o průběhu šetření stížnosti na nesportovní chování jedné z hráček během turnaje 

mladších žákyň v Holicích dne 6.9.2020. Výsledek šetření předseda KR p. Vorel odešle 

stěžovateli písemně. 

Usnesení č. 6/8–2020 VV:   

a), b) bere informace na vědomí  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva TMK  

Informace se týkaly: 

a) nominace hráčů do TSM dle kritérií ČTS  



 

 

b) návrhu nového formátu TSM – vícedenní soustředění v jarním a podzimním přechodovém 

období + finanční příspěvek na přípravu člena TSM v mateřském klubu. 

c) přípravy a realizace školení trenérů III. tř., které je plánováno na dny 16.-25.10.2020 v areálu 

LTC Pardubice.  

1. část školení 16.-18.10. 2020 proběhne elektronickou formou výuky. Všem 

přihlášeným budou zaslány materiály vedoucí lektorkou školení paní Zálabskou. 

2. část školení 23.-25.10. 2020 – termín bude upřesněn dle epidemiologické situace a 

s tím souvisejícím opatřením 

 

Usnesení č. 8/7–2020 VV: 

a) schvaluje nominaci 

b) schvaluje nový formát TSM 

c) bere na vědomí  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu stálé kontroly plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 8/8–2020 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Různé  

VV vyzývá: 

a) k průběžné aktualizaci kontaktů klubů 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 všech hráčů a hráček, kteří se budou účastnit 

mistrovských soutěží jak smíšených družstev, tak jednotlivců pro rok 2021, 

c) bere na vědomí informaci o prezentaci Národní sportovní agentury, která se pro zástupce 

sportovních klubů a organizací konala v Pardubicích dne 7.9.2020.   

Usnesení č. 10/7–2020 VV: 

a), b), c) bere informace na vědomí  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Jednání VV a DR bylo ukončeno elektronickým hlasováním a schválením Usnesení 8 – 2020 

všemi členy VV s tím, že datum a místo (popř. forma) příštího zasedání VV bude včas 

oznámeno. 

  

V Pardubicích dne 20. října 2020 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jiří Rejlek 

   

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  


