
 

 

 

Usnesení   1–2023  

 

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

dne 6. ledna 2023 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, Viktor Macura, Tomáš 

Vorel, DiS   

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

Host – Jaroslav Čepčář, DiS – PKO ČUS 

 

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Schválení usnesení č. 8–2022 a kontrola plnění předchozích usnesení  

5. Informace prezidenta  

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. 1/1–2023 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. 2/1–2023 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/1–2023 VV: 

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

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 



 

 

 

 

Ad. 4. Schválení Usnesení č. 8–2022 a kontrola plnění předchozích usnesení  

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/1–2023 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 8-2022   

b) bere na vědomí kontrolu plnění předchozích usnesení  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

P. Rybka informoval o: 

a) jednáních výkonného výboru a Rady ČTS, které se konaly v období od minulého zasedání VV VčOTS,   

b) jednání s hejtmanem Pardubického kraje o dosavadní podpoře VčOTS vč. výhledu pro rok 2023 a dalších, 

které se konalo dne 22.12.2022, 

c) finanční podpoře členů TSM ČTS umístěného ve východních Čechách vč. příspěvků na trénink v rámci 

klubů a dodatečných úhrad nákladů na předepsané zdravotní prohlídky, 

d) předání vyúčtování dotací poskytnutých na rok 2022 krajskými úřady Královéhradeckého a Pardubického 

kraje,  

e) zpracování a předání žádostí o dotace KÚ KHK a PK na rok 2023, 

Usnesení č. 5/1–2023 VV: 

a), b), c), d) e) bere informace na vědomí a schvaluje proplacení příspěvků členům TSM v předložené 

výši., 

f) ukládá pro rok 2023 připravit: 

- dohody o provedení práce 

- vnitřní mzdovou směrnici VčOTS, 

- dohody o hmotné odpovědnosti  

Termín: do 3. února 2023      zodpovídá: p. Rybka  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

a) provedla kontrolu plateb vyměřených v souvislosti s vydanými Rozpisy soutěží jednotlivců a smíšených 

družstev pro rok 2022,  

b) přijímá přihlášky klubu do soutěží smíšených družstev 2023. Zároveň předložila návrh na úpravu výše 

přihlašovacích poplatků u všech soutěží řízených STK, 

c) předložila VV návrh na částečné změny struktury soutěží jednotlivců a družstev pro rok 2023, 

d) vyhlásí a na webu VčOTS zveřejní výběrové řízení přeborů jednotlivců a vydá Rozpisy soutěží družstev  

Usnesení č. 6/1–2023 VV: 

a), b) bere informace na vědomí, 

c), d) ukládá zpracovat návrhy změn a předložit je ke schválení VV 

Termín: do 3. února 2023      zodpovídá: STK  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 



 

 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

a) připraví školení nových uchazečů o licenci „B“ rozhodčího ČTS vč. doškolení stávajících rozhodčích. 

Termín a podmínky účasti budou zveřejněny na webu VčOTS,  

b) KR vyzývá současné držitele licence ke sledování jejich platnosti   

Usnesení č. 7/1–2022 VV:    

a), b) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

TMK:  

a) uvedla, že se v podzimních měsících v Hradci Králové, Dvoře králové n. L., Vysokém Mýtě a České 

Třebové uskutečnila plánovaná víkendová soustředění členů TSM se zajištěním trenérů, materiálu dle 

programu a schváleném finančním rozsahu.  

b) připravuje školení nových trenérů ČTS III. tř. Termín, místo konání a podmínky účasti  

Usnesení č. 8/1–2022 VV: 

a) bere informace na vědomí a děkuje TMK za zjištění všech soustředění 

b) ukládá zveřejnit termín, místo konání a podmínky účasti  zodpovídá: TMK 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu kontroly plateb podali p. Rejlek a p. Rybka    

Usnesení č. 9/1–2022 VV: 

a) bere informaci na vědomí   

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé 

VV: 

a) vyzývá kluby a TO TJ k podávání návrhů na ocenění práce jejich funkcionářů u příležitosti životních výročí 

apod.   

b) žádá kluby a TO TJ ke stálé aktivaci svých kontaktů   

Usnesení č. 10/1-2022 VV:  

 a) bere informace na vědomí 

b) termín dle možností průběžně    zodpovídají: statutární zástupci 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 11/1–2021 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 



 

 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV a DR v 12:15 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že příští zasedání VV a DR se bude konat dne 

3. února 2023. v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, Pardubice  

 

      

V Pardubicích dne 6. ledna 2022 

 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Tomáš Vorel, DiS 

 

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  

 


