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 2/2012 ze schůze výboru TKSP
Přítomni: O. Lát, J. Netušilová, V. Pícl, S. Šimonová, V. Vavřina

1. Dotace pro klub: Dostali jsme dotaci od firmy Retia ve výši 12000Kč a dotaci od KČT na akci pro seniory
ve výši 1040Kč. Byly podány žádosti o dotaci na Magistrát Pardubice a do Synthesie, obě jsou v jednání,
zatím nebyly vyřízeny.
2. Webové stránky: S. Šimonová informovala o převodu klubového webu na nový systém. Administrátorem
webu je Miloslav Hub, který provedl výchozí nastavení stránek, provádí vkládání loga sponzorů, zakládání
záložek, zálohování a případnou obnovu systému. Redaktorem webu je Stáňa Šimonová, která vkládá texty,
soubory a fotografie. Ta zpracovala režim zveřejňování dokumentů a fotografií na webu. Informace o
zasílání souborů a fotografií na web rozešle metodik všem vedoucím a budou také vyvěšeny na web.
TKSP uzavře s administrátorem smlouvu o spolupráci.
3. Sídlo TKSP: Zůstává stávající stav, změna sídla klubu musí být schválena členskou schůzí. Předseda
prověří možnosti, jak překlenout období do členské schůze .
4. Informace ze schůze OV KČT : Přihlášky do celostátního kalendáře akcí KČT musí být podány do 30. 6.
2012. TKSP nebude na rok 2013 dávat akci do celostátního kalendáře. Delegátům konference KČT byly
předloženy informace o řešení pojistných událostí KČT z pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu
způsobené činností KČT. Písemná forma této informace je u Jitky Netušilové. ČSTV nebude v roce 2012
dávat sponzorské dary, kluby mají žádat o dotace své město, nebo obec. Žádosti o udělení vyznamenání
KČT mají být podávány v předstihu čtyř měsíců. Příští rok bude 125. výročí KČT a zahájení turistické sezóny
bude 23. 3. 2013 v Holicích.
5. Informace o hospodaření klubu: Vzhledem k tomu, že se hospodářka nemohla schůze zúčastnit, poslala
informace e‐ mailem. K 30. 4. 2012 máme na termínovaném vkladu 51837,29Kč, v pokladně 5949Kč a na
běžném účtu 191561,36Kč. Nejsou vyúčtovány některé poslední akce, takže stav na účtu není vypovídající.
K tomuto datu nemá klub žádné dluhy ani pohledávky.
6. Různé: Bude projednána spolupráce s ostatními pardubickými kluby na zimní zájezdy, aby nedocházelo
k jejich rušení pro nedostatek účastníků. Přihlašování zimních zájezdů bude stejné pro členy klubu i ostatní
zájemce. Nabídky dopravců na příští rok zpracuje Vít Vavřina.

V Pardubicích 3. 5. 2012

Zapsala: Jitka Netušilová

