
 

 

 

Usnesení   5 - 2021  

 

z ustavujícího zasedání výkonného výboru a dozorčí rady Východočeského oblastního 

tenisového svazu, které se konalo dne 22. října 2021 od 8:30 hod. v zasedací místnosti PKO 

ČUS Pardubice, K Vinici 1901, 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, Jaroslav Strouhal 

 

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

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

5. Informace prezidenta – volební valná hromada VčOTS, vstupenky na BJKC v Praze 

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. 1/5–2021 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. 2/5–2021 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 6, 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. Hynka ověřovatelem 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

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

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/5–2021 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 4-2021   

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 4–2021 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

P. Rybka:  

a) na ustavující schůzi orgánů VčOTS přivítal členy VV a DR, kteří do těchto pozic byli zvoleni 

volební valnou hromadou VčOTS, která se konala dne 10. října 2021,  

b) členům VV a DR předložil dokumenty, které byly projednány a schváleny delegáty V VH 

vč. podpisů delegátů zvolených do jednotlivých komisí V VH,  

c) předložil návrh na ustavení komisí VčOTS ve složení: 

STK - sportovně – technická komise: Jiří Rejlek – předseda, Mgr. Martin Drahoš, Ing. Pavel 

Sychrovský, 

TMK - trenérsko – metodická komise: Mgr. Radko Hrma – předseda, Jan Valenta, MUDr. Mgr. 

Eva Zálabská, PhD,  

KR - komise rozhodčích: Tomáš Vorel, DiS – předseda, Roman Bambas, Jaroslav Pokorný ml., 

DK - disciplinární komise: Milan Chmelař – předseda, Jaroslav Rybka, Tomáš Vorel, DiS, 

OK - odvolací komise: Jan Valenta – předseda, Mgr. Radko Hrma, Mgr. Martin Drahoš.  

d) konstatoval, že kluby a TO TJ  objednaly na BJKC vstupenky v celkové hodnotě 375.670,- 

Kč, zajistil převzetí na ČTS a předal je k rozeslání.  

Usnesení č. 5/5 – 2021 VV: 

a) bere na vědomí, 

b) ukládá soubor dokumentů z valné hromady zveřejnit na webu VčOTS 

Termín: bez odkladu    zodpovídá: p. Rybka 

c) schvaluje ustavení a složení navržených komisí VčOTS, 

d) ukládá rozeslat objednané vstupenky klubům a TO TJ 

Termín: ihned     zodpovídá: p. Chmelař 

Hlasováno: pro 6 proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

a) na závěr vypsaného výběrového řízení předložila návrh na pořadatelství: 

- kvalifikací oblastních přeborů jednotlivců v hale pro rok 2022 v kategoriích mládeže 

- Vč. oblastních přeborů jednotlivců v hale pro rok 2022 ve všech věkových kategoriích 

b) sděluje, že školení trenérů ČTS III. tř. se bude konat v novém termínu a to 8. – 17.4.2022 

v areálu LTC Pardubice. Podmínky účasti jsou zveřejněny v IS ČTS - školení 

c)  informovala, že zpracovala zimní termínovou listinu soutěží jednotlivců pro rok 2022     

Usnesení č. 6/5–2021 VV: 

a) schvaluje předložené návrhy a ukládá zpracovat příslušné rozpisy a zveřejnit je na 

webu VčOTS 

Termín: do příští schůze VV    zodpovídá: STK  



 

 

b) bere na vědomí a pověřuje MUDr-, Mgr. Evu Zálabskou, PhD. přípravou a řízením 

školení trenérů ČTS III. tř.  

c) bere na vědomí a ukládá listinu zveřejnit v IS ČTS 

Termín: do příští schůze VV    zodpovídá: STK 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

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

stávajících se bude konat ve dnech 30. a 31.10.2021 v areálu SP HIT Hradec Králové.  Zároveň 

současným držitelům lic. „B“ připomíná stálou kontrolu platnosti svých licencí.   

Usnesení č. 7/5–2021 VV:   

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

TMK: 

a) zhodnotila dosavadní průběh tréninkového procesu členů TSM v klubech,  

b) předložila návrhy termínů vč. personálního obsazení a očekávaných nákladů víkendových 

tréninkových soustředění členů TSM v Hradci Králové, České Třebové ve Dvoře Králové n. L. 

a Vysokém Mýtě. 

c) příprava vyhodnocení nejlepších hráčů a hráček mládeže za rok 2020 a 2021 vč. Udělení 

trofejí „Kanáří naděje“ 

Usnesení č. 8/5–2021 VV: 

a), b) bere informace na vědomí  

c) bere na vědomí a ukládá připravit personální obsazení, místo a termín konání 

Termín: do příští schůze     zodpovídá: p. Rybka a TMK 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu stálé kontroly plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 9/5–2021 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 6, 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 budou účastnit mistrovských 

soutěží řízených STK VčOTS.          

Usnesení č. 10/5–2021 VV: 

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

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

mailto:chmelar.tenis@seznam.cz


 

 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 11/5–2021 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 příštího 

zasedání VV a DR bude v předstihu sdělen členům orgánů VčOTS. 

  

     

V Pardubicích dne 22. října 2021 

 

 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Zdeněk Hynek 

 

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  

 


