
 

 

 

Usnesení   3 - 2021  

 

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

které se konalo dne 3. září 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, Jan 

Valenta, Tomáš Vorel DiS 

DR: Ing. Lubomír Štekl, Dušan Pečenka, Jaroslav Strouhal 

omluven: Pavel Hep 

 

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 2 – 2021   

5. Informace prezidenta – příprava volební valné hromady 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. 1/3–2021 VV: 

a) bere na vědomí usnášení schopnost  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Návrh programu byl v předstihu oznámen členům VV a DR 

Usnesení č. 2/3–2021 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 7, 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. Vorla ověřovatelem 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

 

Ad. 4. Schválení Usnesení č. 2–2021 a kontrola plnění  

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/3–2021 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 2-2021   

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 2–2021 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

P. Rybka:  

a) informoval o zasedání výkonného výboru ČTS, které se konalo dne 2. září 2021 v Praze, 

b) předložil návrh konání volební Valné hromady VčOTS dne 10. října 2021 od 10:00 hod. 

v areálu SPORTPARK HIT Hradec Králové – Třebeš,  

c) ocenil vícepráce STK s přepracováním již vydaných předpisů souvisejících se zahájením 

soutěží smíšených družstev a jednotlivců řízených STK VčOTS ve zjednodušeném rozsahu a 

zároveň předložil návrh na finanční odměnu STK ve výši 6.500,- Kč, 

Usnesení č. 5/3–2021 VV: 

a) bere informace na vědomí,  

b) schvaluje předložený návrh a dle čl. 10. odst. 2. Stanov rozhodl svolat volební Valnou 

hromadu na 10. října 2021. Zároveň ukládá: 

- připravit komplexní návrh jednání Valné hromady VčOTS (program, podmínky účasti 

zástupců klubů a TO TJ, volební a jednací řády, došlé návrhy na personální obsazení 

orgánů), 

Termín: do příští schůze VV    zodpovídá: p. Rybka 

- zveřejnit rozhodnutí o svolání Valné hromady na webu VčOTS 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p. Rybka     

c) schvaluje návrh na odměnu STK ve výši 6.500,- Kč za vícepráce spojené 

s přepracováním již vydaných předpisů soutěží smíšených družstev a jednotlivců. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

a) návrhy na možné úpravy SŘ a KŘ podané na jednání VV ČTS projednali členové VV a DR, 

b) předložila návrh na školení trenérů ČTS III. tř. v roce 2021, 

c) navrhuje dopracování systému evidence soupisek a zpracování výsledků soutěží seniorů 

zpracovatelem v hodnotě ve výši 1.000,- Kč.  

Usnesení č. 6/3–2021 VV: 

a) bere informace na vědomí  

b) schvaluje návrh na školení a ukládá: 

- projednat formu, termín a podmínky účasti s lektorkou MUDr. Mgr. Evou Zálabskou, 

Ph.D. a zveřejnit je na webu ČTS a VčOTS 

c) schvaluje odměnu ve výši 1.000,- Kč   

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Předseda KR uvedl, že je připraveno školení nových uchazečů o licenci „B“ rozhodčího ČTS a 

doškolení stávajících. Zároveň současným držitelům lic. „B“ připomíná stálou kontrolu 

platnosti licence.  

Usnesení č. 7/3–2021 VV:   

a) bere informaci na vědomí 

b) ukládá na webu ČTS a VčOTS zveřejnit termín, formu, místo konání a podmínky 

účasti na školení 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p. Vorel, DiS  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

Informace se týkaly: 

a) průběhu tréninkového procesu členů TSM v klubech,  

b) návrhů tréninkových soustředění členů TSM.  

Usnesení č. 8/3–2021 VV: 

a), b) bere informace na vědomí a ukládá připravit návrhy k bodu b) 

Termín: do příští schůze VV    zodpovídá: p. Valenta 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu stálé kontroly plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 9/3–2021 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé  

VV vyzývá kluby 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 

(chmelar.tenis@seznam.cz), 

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

Usnesení č. 10/3–2021 VV: 

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

Hlasováno: pro 7, 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 7, proti 0, zdržel se 0 
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Ad. 12. Závěr 

Jednání VV a DR v 11:00 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že příští zasedání VV a DR se 

bude konat dne 1. října 2021 od 8:30 hod. v areálu SPORTPARK HIT Hradec Králové – Třebeš.  

 

     

V Pardubicích dne 3. září 2021 

 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

Ověřil: Tomáš Vorel, DiS 

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  

 


