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Zápis 5/2013 ze schůze výboru TKSP

Přítomni : M. Kadeřábková, J. Netušilová, V. Pícl, V. Vavřina, D. Vodová

Dotace členům TKSP na rok 2014 –výbor klubu navrhne členské schůzi ke schválení, že dotační
politika se bude i v roce 2014 řídit Směrnicí TKSPč.1/2013 s tím, že se počítá se snížením finančních
prostředků na účtě pro rok 2015.
Na začátku roku 2014 budou podány žádosti o dotace a dary všem našim dosavadním sponzorům.

Dopravce na rok 2014 – V. Pícl a V. Vavřina jednali s firmou Car‐Tour spol. s.r.o. a domluvili stejné
podmínky jako pro letošní rok. Dopravce slíbil vyhovět naší žádosti o možnosti využití i autobusů
s nižší kapacitou s podmínkou, že menší autobus se musí objednat nejméně 7 dní před konáním akce.
Předpoklad podepsání smlouvy je do 15.12.2013. Poté bude smlouva vyvěšena na naše webové
stránky.

Organizační věci – různé – Funkci hospodářky za M. Kadeřábkovou, která chce ukončit činnost ke
konci roku 2013 převezme A. Rousková. Volba (kooptace) bude provedena na výroční schůzi TKSP.
Kalendář akcí 2014 je vyvěšen na webu a těm, kteří nemají e‐mail, byl rozeslán poštou.
Bude provedena změna adresy v hlavičce propozic na Klášterní ul. 54 ‐ V. Pícl o úpravu požádá S.
Šimonovou
Na členské schůzi 15.1.2014 budou vyhlášeni nejaktivnější turisté v jednotlivých kategoriích, obdrží
diplom bez finančního ohodnocení. Diplomy zajistí J. Netušilová
Rok 2014 bude rokem voleb do Oblastního výboru KČT Pardubického kraje. Za TKSP navrhujeme M.
Kadeřábkovou, která je předběžně projednána.
Na Výroční členskou schůze TKSP, která bude 15.1. 2014 v budově Krajského úřadu od 16 do 19 hodin
je třeba pozvat zástupce Oblastního výboru KČT – zajistí J. Netušilová.
Předat informaci všem vedoucím turistiky o dotační politice na rok 2014 – zajistí V. Vavřina

V Pardubicích 20.11.2013

zapsala : Jitka Netušilová

