
 

 

Usnesení   2 - 2022  

 

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

které se konalo po ukončení mimořádného zasedání orgánů VčOTS dne 6. května 2022 od 

10:30 hod. v restauraci „U Starýho slona“, Bělehradská ul, v Pardubicích. 

  

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. 1 – 2022   

5. Informace prezidenta VčOTS  

6. Zpráva STK 

7. Zpráva KR 

8. Zpráva TMK 

9. Zpráva DK 

10. Kontrola plateb 

11. Různé  

12. Vyúčtování náhrad 

13. 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. 1/2–2022 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. 2/2–2022 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/2–2022 VV: 

a) určuje p. Chmelaře zapisovatelem a p. Ing. Štekla ověřovatelem 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



 

 

Ad. 4. Schválení Usnesení č. 1–2022 a kontrola plnění  

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/2–2022 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 1-2022   

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 1–2022 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

P. Rybka informoval o:  

a) průběhu slavnostního předávání trofejí „Kanáří naděje 2021“ a ocenění nejlepším 

jednotlivcům a družstvům za sportovní výsledky roku 2021, které se konalo dne 23. března 

2022 v areálu SPORTPARK HIT Hradec Králové,  

b) stavu členské základny VčOTS k 6. květnu 2022. Celkem 7.957 členů, z toho: 

- dospělí 4515, z toho s platnou registrací 755 

- mládež 3442, z toho s platnou registrací 1359 

c) žádosti pana Jana Valenty o uvolnění z pozice člena výkonného výboru VčOTS z důvodů 

pracovního vytížení spojeného s provozem klubu SPORTPARK HIT Hradec Králové. 

d) předložil návrh na úpravu výše cestovného členů orgánů VčOTS na 5,- Kč/km, 

Usnesení č. 5/2–2022 VV: 

a), b), bere informace na vědomí,  

c) bere informaci na vědomí a ukládá členům VV a DR připravit návrhy na doplnění 

pozice člena VV formou kooptace,   

Termín: do 3. června 2022    zodpovídají: členové VV a DR  

d) schvaluje návrh na zvýšení výše cestovného členů orgánů VčOTS na 5,- Kč/km 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

Zprávu podal p. Rejlek, který uvedl, že se:  

a) v kategoriích mládeže konaly ve dnech 23.-25.4 2022 kvalifikace na Vč. oblastní přebory. 

Pro malou účast byly zrušeny dorostenky a starší žáci,  

b) ve dnech 8. – 17.4.2022 na LTC Pardubice konalo školení trenérů ČTS III.tř. Zúčastnilo se 

ho 25 uchazečů o licenci, kteří splnili podmínky pro udělení licence.  Lektorem byla paní 

MUDr. Mgr. Eva Zálabská, PhD.    

Usnesení č. 6/2–2022 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) děkuje paní MUDr. Mgr. Evě Zálabské PhD, za přípravu a realizaci školení   

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR  

Předseda KR informoval, že:  

a) ve dnech 2. – 3. dubna 2022 se konalo školení rozhodčích ČTS s licencí „B“, kterého se 

zúčastnilo: 

- 10 účastníků na doškolení, 

- 7 účastníků na udělení licence.  



 

 

Lektorem byl pan Tomáš Vorel, DiS. Všichni uchazeči splnili podmínky pro udělení či obnovu 

platnosti licence rozhodčího ČTS.   

b) z rozhodnutí ČTS probíhá elektronické losování účastníků soutěží jednotlivců (přeborů a 

turnajů) 

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

Usnesení č. 7/2–2022 VV:   

a), b), c) bere informace na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

Informace se týkaly: 

a) průběhu tréninkového procesu členů TSM v klubech,  

b) přípravy účasti reprezentačních družstev mladšího a staršího žactva Královéhradeckého 

kraje (koordinátor Mgr. Radko Hrma) a Pardubického kraje (koordinátor Jiří Rejlek) na X. 

Letní olympiádě dětí a mládeže 2022 konané ve dnech 26. 6 – 1. 7. 2022 v Olomouckém kraji 

(soutěže tenisu se konají v Prostějově).  

c) Návrhy nominací: 

Královéhradecký kraj:   

- mladší žactvo – Motal David, Šuda Jakub, Kučerová  Andrea, Koutníková Bára, 

- starší žactvo – Vágner Dominik, Novák Matěj, Hrdinová Sofie, Nálevková Barbora, 

Kapitáni: Mgr. Radko Hrma, Roman Nápravník. 

Pardubický kraj: 

- mladší žactvo – Dufek Pavel Oliver, Maršík Matyáš, Košková Aneta, Jančaříková Anna, 

- starší žactvo – Svoboda Josef, Rakouš Michal, Vobořilová Anna, Šedivá Anna 

Kapitáni: Jiří Rejlek, Bohumír Štěrba. 

d) V případě nečekaného vývoje si VV vyhrazuje právo na provedení změn v nominacích.  

Usnesení č. 8/2–2022 VV: 

a) bere informace na vědomí 

b) bere informace na vědomí a koordinátorům ukládá zajistit účast obou reprezentací na 

X. LODM vč. přípravy výše nákladů a projednání na VV.  

Termín: podle termínů stanovených krajskými úřady  zodpovídají: koordinátoři 

c) schvaluje návrhy nominací obou reprezentačních družstev mladšího a staršího žactva 

d) souhlasí s provedení změny v sestavě s podmínkou včasného projednání s příslušným 

Krajským úřadem. 

Termín: bez odkladu      zodpovídají: koordinátoři 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Zpráva DK 

a) Disciplinární komise VčOTS dne 4. května 2022 od TC Chrudim (jednatel Pavel 

Sychrovský) obdržela písemný podnět k zahájení šetření možného porušení Soutěžního a 

Disciplinárního řádu ČTS hráčem Jánem Osuským, nar. 23.6.2000 (bez klubové příslušnosti) 

na turnaji mužů, konaného ve dnech 23. – 25.4.2022 v Chrudimi a dalších nejmenovaných 

turnajích v ČR.  

V průběhu jednání VV členové DK zahájili šetření. 



 

 

Usnesení č. 9/2 – 2022 VV: 

a) ukládá informovat TC Chrudim o zahájení šetření ve smyslu podaného podnětu 

Termín: bez odkladu      zodpovídá: p. Chmelař 

b) informovat VV o průběhu šetření a o rozhodnutí DK  

Termín: do 3. června 2022      zodpovídá: p. Chmelař 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0   

 

Ad. 10. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu stálé kontroly plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 10/2–2022 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. 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 2020. STK si vyhrazuje právo kontroly 

a uložení sankce v případě porušení této opakované výzvy.  

Usnesení č. 11/2–2022 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 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 12/2–2022 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 13. Závěr 

Jednání VV a DR ve 12:20 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že příští zasedání VV a DR se 

bude konat dne 3. června 2022 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS. 

     

V Pardubicích dne 6. května 2022 

 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Ing. Lubomír Štekl 

  

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  


