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 3/2012 ze schůze výboru TKSP
Přítomni : E. Bendová, M. Kadeřábková, J. Netušilová, V. Pícl, V. Vavřina, D. Vodová

1. Plán akcí 2013 : První verzi kalendáře TKSP na rok 2013 sestavil a vedoucím turistiky rozeslal metodik Vít
Vavřina 29.6.2012. Od té doby je kalendář postupně doplňován. Je třeba, aby vedoucí zadávali akce na
formuláři vyvěšeném na webu a zasílali je Vítovi Vavřinovi na e‐mail : vavrina@airport‐pardubice.cz do
26.9.2012, případně předali vytištěné na semináři 28.9.2012. Na stejnou adresu zasílejte i výkony na
jednotlivých akcích.
U autokarových zájezdů se kalkulace nedotované ceny počítá na 45 účastníků. Cena za 1km je 30 Kč a čekací
doba 144 Kč za hodinu ( počítá se každá započatá čtvrthodina za 36 Kč ). Ceny jsou včetně DPH. Doba mezi
18 hod a 6 hod ráno a přistavení autobusu čtvrt hodiny před odjezdem se nepočítají jako čekací doba..
2. Dotace pro klub : Dostali jsme dotaci od firmy Retia ve výši 12000Kč (vyplaceno), dotaci od KČT na akci
pro seniory ve výši 1040Kč ( zatím nevyplaceno), dotaci od Magistrátu Pardubice 8200Kč (vyplaceno) .
Dostaneme dotaci 20000Kč od Synthesie ( smlouva je připravena k podpisu představiteli Synthesie). Byly
podány žádosti o dotaci KČT na oddílovou a rodinnou turistiku (obě jsou v jednání, zatím nebyly vyřízeny).
3. Stav členské základny : k 28.8.2012 máme 290 členů. Z toho 29 do 15let, 5 ve věku 15 až 18let, 18 ve
věku 18 až 26let, 62 ve věku 26 až 50let, 34 ve věku 50 až 55let, 46 ve věku 55 až 60let a 96 nad 60let.
4. Průběžný stav hospodaření : Na běžném účtu je 102253,22 Kč, na termínovaném účtu je 51864,17 Kč a
v pokladně 7618 Kč.
Pro vyúčtování jednotlivých akcí je nutné používat formulář vyvěšený na webu a v něm vyplnit nejen
příjmení a jméno, ale i rok narození jednotlivých účastníků a také, zda se jedná o člena, hosta, nebo
nečlena. Dotaci 20 Kč na dopravu pro člena a hosta TKSP vyplatí vedoucí akce jen těm, kteří jedou na
společnou jízdenku, nebo těm, kteří mu odevzdají čitelně podepsanou jízdenku. Tuto skutečnost uvede
vedoucí do vyúčtování.
Při vyúčtování akce M.Macouna nebyly předány všechny jízdenky účastníků a byla vyplacena dotace 20Kč
na člena . Výbor TKSP schválil čestné prohlášení M. Macouna ke ztraceným jízdenkám .
5. Výběr dopravce na rok 2013 : Podklady pro výběr dopravce připraví společně V. Pícl a V. Vavřina Výběr
bude projednán v říjnu.
6. Různé : Na turistický bál 19.1.2013 je zajištěna rezervace sálu „U Kosteleckých“. Kdo bude mít vhodný tip
na dobrou kapelu, nechť ho sdělí co nejdříve Jitce Netušilové.
20.‐21.10. 2012 proběhne školení cvičitelů v Lanškrouně, účastníci školení dostanou písemné pozvánky .
Vladimír Štreit ukončí ze zdravotních důvodů činnost jako cvičitel
Bude změněna adresa pro placení za používání webových stránek, aby nedocházelo k pozastavení jejich
provozu.

V Pardubicích 28.8. 2012

Zapsala: Jitka Netušilová

