
 

 

 

Usnesení   3 – 2022  

 

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

které se konalo dne 3. června 2022 od 8:30 hod. v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 

Pardubice. 

Přítomni: 

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

Valenta,  

omluven: Tomáš Vorel, DiS,  

DR- Ing. Lubomír Štekl, Jaroslav Strouhal 

omluveni: Pavel Hep, Dušan Pečenka 

Host: Viktor Macura 

 

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Schválení usnesení č. 2–2022 a kontrola plnění předchozích usnesení  

5. Informace prezidenta – příprava účasti na X. LODM 

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. 1/3–2022 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. 2/3–2022 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 



 

 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/3–2022 VV: 

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

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Schválení Usnesení č. 2–2022 a kontrola plnění předchozích usnesení  

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/3–2022 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 2-2022   

b) bere na vědomí kontrolu plnění předchozích usnesení  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

P. Rybka informoval o jednáních s: 

a) ČTS Praha, 

b) úřady Královéhradeckého a Pardubického kraje ve věci zajištění účasti reprezentačních 

družstev VčOTS na X. LODM v Olomouci (soutěže v tenise budou v Prostějově). Jde o: 

- výběrová řízení na oblečení (zápasové a tréninkové),  

- zajištění dopravy obou družstev (do Olomouce a do Prostějova), 

Informace doplnili oba šéftrenéři p. Mgr. Hrma a p. Rejlek: 

- oznámení osobních údajů hráčů a hráček krajským úřadům, ubytování, stravování, vyúčtování 

mimořádných výdajů na LODM vč. nákupu občerstvení mimo limit ODM,  

c) navrhl před odjezdem na X. LODM uspořádat tréninková soustředění všech účastníků    

Usnesení č. 5/3–2022 VV: 

a), b) bere informace na vědomí a opravňuje trenéry k mimořádným výdajům 

s podmínkou předložení daňových dokladů k vyúčtování 

c) souhlasí s návrhem tréninkových soustředění obou reprezentací VčOTS  

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

a)  ve dnech 21.-23.5.2022 se konaly Vč. oblastní přebory jednotlivců v kategoriích dorostu, 

mladšího žactva a minitenisu.  

b) ve dnech 11.-13.6 se budou konat v kategoriích dospělých, staršího žactva a babytenisu.  

c) VV projednal návrh na možné rozšíření účasti dospělých nad dříve stanovený počet účastníků 

se zdůvodněním, že se nekonaly kvalifikace mužů a žen na VčOPJ pro rok 2022  

Usnesení č. 6/3–2022 VV: 

a), b) bere informace na vědomí 

c) projednal předložený návrh se zdůvodněním a stanovuje nový max. počet mužů a žen 

a to do 48.   

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 



 

 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Z důvodu nepřítomnosti předsedy KR: 

 a) sekretář VV p. Chmelař sdělil, že všechny žádosti o vystavení registrace nebo o prodloužení 

platnosti licence byly odeslány ČTS,  

b) zároveň současným držitelům lic. „B“ připomíná stálou kontrolu její platnosti.   

Usnesení č. 7/3–2022 VV:   

a), b) bere informaci 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)  výběru mladšího a staršího žactva na X. LODM vč. předání souvisejících osobních údajů 

účastníků krajským úřadům, 

Usnesení č. 8/3–2022 VV: 

a), b) bere informace na vědomí, 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Zpráva DK  

Disciplinární komise VčOTS ve smyslu usnesení č. 9/2-2022, a), b), projednala návrh TC 

Chrudim na zahájení disciplinárního řízení s panem Janem Osuským SR (bez klubové 

příslušnosti v ČTS) a rozhodla: 

a) předat věc k dalšímu řízení ČTS s návrhem na přiznání požadavku TC Chrudim na úhradu 

vkladu ve výši 800,- Kč (čl. 61 SŘT) vč. jeho vymáhání,  

b) informovat TC Chrudim o svém rozhodnutí (viz a), 

c) informovat kluby a TO TJ východočeské oblasti a vyzvat je k přijetí takových opatření, aby 

do soutěží byli přijímáni a elektronicky losování jen ti, kteří řádně a včas splnili podmínky 

přijetí do turnaje.  

Usnesení č. 9/3-VV:  

a), b), c), souhlasí s postupem DK a rozhodnutí DK VčOTS bere na vědomí 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu stálé kontroly plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 10/3–2022 VV: 

a) bere informaci na vědomí   

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Různé  

Prezident VčOTS p. Rybka v návaznosti na usnesení č. 5/2-2022 odst. c),:  

a) oznámil, že od pana Jana Valenty obdržel písemnou žádost o uvolnění z pozice člena VV  

VčOTS, 

b) vyzval členy VV a DR k předložení návrhů na doplnění VV kooptací, 



 

 

 

c) oznámil, že obdržel návrh na pana Viktora Macuru, SK HIT Hradec Králové. Zároveň navrhl, 

aby se další postup řídil ustanovením čl. 12. Stanov VčOTS, bod 4.a dal hlasovat o způsobu 

doplnění VV kooptací. Přítomní členové VV tento postup jednomyslně schválili. Členové DR, 

přítomní jednání VV proti kooptaci pana Viktora Macury do pozice člena VV neměli námitek.  

d) dal hlasovat o doplnění VV o pana Viktora Macuru s využitím čl. 12, bod. 4 Stanov VčOTS. 

Pan Viktor Macura obdržel 6 hlasů od 6 členů VV přítomných volbě. 

Usnesení č. 11/3-2022 VV:  

 a), b), c), d.), souhlasí s navrženým postupem a bere na vědomí, že pan Viktor Macura je 

od 3.6. 2022 členem VV VčOTS a prezidentovi VčOTS ukládá tuto změnu bez odkladu 

oznámit příslušným orgánům. 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 11/3–2021 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 13. Závěr 

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

se bude podle dříve schváleného plánu konat dne 1. července 2022. Termín a místo konání se 

bude ještě upřesňovat a všem členům orgánů VčOTS bude v předstihu oznámen. 

 

  

     

V Pardubicích dne 3. června 2022 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Zdeněk Hynek 

 

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  

 


