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Zápis 4/2013 ze schůze výboru TKSP
Přítomni : M. Kadeřábková, J. Netušilová, V. Pícl, V. Vavřina,
Omluveni : D. Vodová

Kalendář akcí na rok 2014 – informace o přípravě kalendáře podal V.Vavřina, který na základě
písemných návrhů vedoucích turistiky kalendář zpracoval. Poté ho rozeslal všem vedoucím ke
kontrole. Při projednávání jednotlivých částí kalendáře byly provedeny drobné úpravy. Případné
připomínky vedoucích akcí budou diskutovány na semináři v Králíkách.
Barevným Králickem – V. Pícl informoval, že k dnešnímu dni zaplatilo zájezd do Králík jen 32 členů .
Pokud se ani po opakovaném pozvání , které rozešle vedoucí akce e‐ mailem, nepřihlásí do úterý
24.9. víc zájemců, bude zájezd zrušen. Vedoucí turistiky pak budou svoláni na samostatnou schůzku,
termín bude upřesněn. Předpoklad říjen 2013.
Nový Občanský zákoník ve vazbě na KČT – z našeho odboru nejsou připomínky .
Projednání změny obsazení funkce hospodářky – zatím TKSP nemá náhradu na obsazení funkce
hospodářky za M. Kadeřábkovou, která chce ukončit činnost ke konci roku 2013. Pokud nesežene
TKSP hospodářku z řad členů , bude muset zadat účetnictví firmě. V tom případě by musely být
zvýšeny členské příspěvky. M. Kadeřábková zpracuje přehled (počet) zaúčtovaných položek za
poslední období. K přihlédnutí tomuto počtu M. Kadeřábková navrhne případnou odměnu (roční )
pro případ, že bude oslovena účetní firma. Návrh předá V. Píclovi.
Hledání nové hospodářky ( hospodáře ) – V. Pícl osloví všechny členy klubu s požadavkem, zda
některý z členů nemá zájem v příštím období vykonávat tuto funkci, popřípadě dát návrh na
některého z členů klubu.
Organizační věci – různé – Výroční členská schůze TKSP bude 15.1. 2014 v budově Krajského úřadu
od 16 do 19 hodin. Před schůzí bude možno platit členské příspěvky . Bližší informace o členské
schůzi budou uvedeny v kalendáři akcí pro rok 2014.
J. Netušilová pošle e‐ mail členům OCT, aby podali svůj návrh na vedoucího OCT pro rok 2014
V letošním roce jsme obdrželi dotaci 8000Kč od firmy Retia , 7100Kč od Magistrátu Pardubice a
2250Kč od Oborové zdravotní pojišťovny. Zatím jsme nedostali slíbené dotace od Synthesie
Pardubice, Proximu a KČT . Dotace od Synthesie a Proximu projedná V. Pícl.

V Pardubicích 19.9.2013

zapsala : Jitka Netušilová

