TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s.
ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108
Pernštýnské nám. 55, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info

Zápis 1/2012 ze schůze výboru TKSP
Přítomni: E. Bendová, M. Kadeřábková, J. Netušilová, J. Komárková, O. Lát, V. Pícl, S. Šimonová, D. Vodová,
V. Vavřina
1. Rozdělení funkcí zvolených členů výboru :
předseda : Václav Pícl
místopředseda a metodik : Vít Vavřina
jednatel : Jitka Netušilová
hospodářka : Marie Kadeřábková
matrika : Dagmar Vodová
vedoucí OVT : Jitka Komárková
vedoucí OCT : Oldřich Lát
Předsedou revisní komise bude Eva Bendová, členové Marie Krbušíková a Zdeněk Pražák.
O kroniku se bude starat Eva Jebavá, o Webové stránky Stanislava Šimonová (viz níže)
2. Převod účtu u ČSOB a účetní úkony s tím spojené provede Václav Pícl, Marie Kadeřábková, Eliška
Tintěrová , Lubomír Chládek v úterý 14.2.2012.
3. Stav členské základny k 31.1.2012 dle informace D. Vodové je 277 členů + 11hostů
4. Webové stránky : dle informací S. Šimonové je stávající systém vzhledem k historickému vývoji velmi
složitý a je třeba vytvořit nové stránky. Tomáš a Eliška Tintěrovi slíbili stávající web na přechodnou dobu
spravovat. Toto bude řešeno smlouvou při návštěvě V. Pícla a S. Šimonové u Tintěrů. Vznik nových stránek
bude zajišťovat S. Šimonová.
Je třeba sledovat faktury na platby za hosting a doménu. Přijdou e‐mailem na adresu : tksp@seznam.cz
5. Dopravce: Na zimní zájezdy byla uzavřena smlouva s M. Šimkem, na zájezd „Velikonoce..“ D. Vodové
smlouva s M. Šnorem (potřeba autobusu 55 osob). Na zájezdy jaro až konec roku bude uzavřena smlouva
s M. Šimkem, pokud při jednání s V. Píclem přistoupí na navrhované podmínky.
6. Dotace: 31.1.2012 byly předány žádosti o dotace pro seniory od KČT a bude připravena a do 20.2.2012
předána žádost o dotaci pro podporu sportu mládeže na Magistrát Pardubice – zajistí J. Netušilová. Žádosti
o dotace do Synthesie a Retie připraví a předá V. Pícl
7. Kalendář TKSP : V. Vavřina upozorní cvičitele e‐ mailem , aby každý zkontroloval , případně upřesnil své
akce v kalendáři na jaro až konec roku , aby mohl upravenou verzi kalendáře vydat k 15.3.2012
8. Kronika: Propozice a fotky do kroniky budou cvičitelé zasílat Evě Jebavé, která se bude o kroniku starat.
9. Heslo e‐mailové adresy klubu. Členům výboru byla předána informace o hesle e‐mailu TKSP.
10. Různé : Dotace pro členy TKSP budou stejné jako v loňském roce. Členská schůze TKSP bude v lednu
2013. Pro vedení účetnictví zakoupí M. Kadeřábková software Pohoda a pro uložení hotovosti přenosnou
pokladnu. Zápis ze schůzí výboru TKSP bude k dispozici na webu TKSP.
V Pardubicích 13.2.2012

Zapsala : Jitka Netušilová

