
 

 

 

Usnesení   2 - 2021  

 

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

které se konalo dne 4. června 2021 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,  

omluven: Jaroslav Strouhal 

 

    

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 1 – 2021   

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. 1/2–2021 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. 2/2–2021 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/2–2020 VV: 



 

 

 

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

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Schválení Usnesení č. 1–2021 a kontrola plnění  

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/2–2021 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 1-2021   

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 1–2021 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

P. Rybka:  

a) informoval o svolání volební Valné hromady ČTS, která se bude za účasti 12 delegátů 

VčOTS konat dne 25. června 2021 v tenisovém areálu v Přerově,  

b) předložil návrh přípravy volební Valné hromady VčOTS  

c) ocenil práci STK a náročnost v souvislosti se změnou formátu a nutným přelosováním 

soutěží smíšených družstev řízených STK VčOTS, a zároveň předložil návrh na finanční 

odměnu STK.  

Usnesení č. 5/2–2021 VV: 

a) bere informace na vědomí a schvaluje předložený seznam delegátů za VčOTS: 

J. Rybka, J. Rejlek, M. Chmelař, J. Valenta, Z. Hynek, R. Hrma, T. Vorel, L. Štekl, D. Pečenka, 

J. Strouhal, P. Hep, M. Drahoš 

b) ukládá připravit komplexní návrh Valné hromady VčOTS (program, podmínky účasti 

zástupců klubů a TO TJ, místo a termín konání) 

Termín: do příští schůze VV    zodpovídá: p. Rybka  

c) schvaluje návrh na odměnu STK  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

Zprávu podal p. Rejlek, který uvedl, že na základě umožnění zahájení soutěží řízených VčOTS 

v souladu s epidemiologickými opatřeními bylo nutno:    

a) přepracovat již vydaný Rozpis soutěží smíšených družstev vč. přelosování všech soutěží 

s aktualizací schválených soupisek a vydat Rozpis nový vč. příloh s povolením změn termínů 

družstev mládeže po dohodě obou soupeřů s STK,   

b) přepracovat již vydaný Rozpis Vč. oblastních přeborů jednotlivců a vydat nový vč. stanovení 

jednoho termínu pro všechny kategorie a nominací na M ČR se zveřejněním na webu VčOTS   

c) všichni účastníci soutěží řízených STK VčOTS musí splnit podmínky účasti v rámci opatření 

vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR zveřejněných na webu VčOTS. 

Usnesení č. 6/2–2021 VV: 

a) b) c) bere informace na vědomí  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 



 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Předseda KR informoval: 

a) o nominacích  rozhodčích na II. ligu družstev z Vč. oblasti v místě jejich působnosti, 

b) o přípravě dalšího školení a doškolení rozhodčích s lic. „B“. Termín, místo konání a 

podmínky účasti budou zveřejněny na webu VčOTS,  

c) držitele lic.“B“ vyzývá ke stálé kontrole její platnosti.  

Usnesení č. 7/2–2021 VV:   

a), b), c) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Ad. 8. Zpráva TMK  

Informace se týkaly: 

a) průběhu tréninkového procesu členů TSM v klubech,  

b) návrhu tréninkového soustředění členů TSM v letních měsících 

Usnesení č. 8/2–2021 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) bere na vědomí a ukládá zpracovat návrh na formu soustředění (víkendové resp. 

pobytové) vč.  personální obsazení a plánu očekávaných nákladů 

Termín: do příští schůze VV    zodpovídá: p. Valenta 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu stálé kontroly plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 9/2–2021 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 6, 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 2021. STK si vyhrazuje právo kontroly 

a uložení sankce v případě porušení této opakované výzvy.         

Usnesení č. 10/2–2021 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 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 11/2–2021 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV a DR ve 12:00 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že termín a místo konání 

příštího zasedání VV a DR bude všem pozvaným v předstihu oznámen.     

V Pardubicích dne 4. června 2021 

 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jiří Rejlek 

  

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  

 


