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Zápis 2/2013 ze schůze výboru TKSP  

 
Přítomni  :  M. Kadeřábková, J. Netušilová, V. Pícl,  V. Vavřina, D. Vodová,  
 
Hlavním bodem programu schůze bylo projednání a schválení  Směrnice č. 1/2013 – Organizace, 
ekonomika a vyhodnocení turistických akcí.  Podklady vypracoval Vít Vavřina 
Směrnice bude mít tyto části . 
 Příprava a vedení akcí 
 Přihlašování na akce a odhlašování z nich 
 Dotace účastníkům a vedoucím akcí TKSP 
Při projednávání tohoto bodu upozornila Jitka Netušilová , že navrhované dotace jsou příliš vysoké a 
překračují plánovaný rozpočet. Na základě vypracované tabulky uvádějící dotace na jednotlivé akce 
navrhla snížení dotací na ubytování  a omezení výše dotace na jednotlivé akce ( 300 Kč na dítě a 150 
Kč na člena na jednu akci). Zároveň navrhla zvážit možnost  jednorázové dotace pro ty členy, kteří se 
zúčastnili několika jednodenních akcí  veřejnou dopravou. Žádný z uvedených návrhů neprošel s tím, 
že by to způsobilo komplikace vzhledem k již dříve uvedeným informacím. 
Tato část směrnice pak byla schválena 4xpro,1xproti 
 Kalkulace nákladů na autokarový zájezd 
 Úrazové pojištění 
 Vypořádání a vyhodnocení akcí TKSP 
 Závěrečná ustanovení 
Tato část byla upravena jen dílče 
Směrnice bude obsahovat přílohy: 
 Kvalifikovaní vedoucí turistiky TKSP 
 Zadání turistické či společenské akce do kalendáře TKSP 
 Vyúčtování TKSP 
Následně byla celá směrnice schválena a v nejbližších dnech bude uvedena na webových stránkách, 
stejně jako aktualizovaný  Organizační řád TKSP 
 
Dalším bodem programu byly Dotace a dary 
 Od firmy Retia jsme dostali dar ve výši 8 000 Kč, peníze jsou již připsány na účtu TKSP 
 Synthesia nám slíbila darovat 10 000 Kč  a na propagaci firmy jsme dostali  100ks čepic   
 V. Pícl podal žádost o dotaci na Oborovou zdravotní pojišťovnu 
 M. Kadeřábková zažádala o dotaci pro seniory na KČT a podá žádost  o dotaci na Magistrát 
Pardubice 
 
Různé . Výbor souhlasí se  zrušením akce 1.6.2013  Český ráj 4  Vedoucí A. Hylmarová přesune ze 
zdravotních důvodů  tuto akci do  kalendáře na příští rok. Informaci zveřejní na webu 
 
 
V Pardubicích 14.3.2013                                            Zapsala: Jitka Netušilová 

http://www.tksp.info/

