TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s.
ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108
Klášterní 54, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info

Zápis 1/2014 ze schůze výboru TKSP
Přítomni : E.Bendová, J. Netušilová, V. Pícl, A.Rousková, V. Vavřina
Omluveni : D.Vodová

Příprava členské schůze :
Pracovní předsednictvo bude pracovat ve složení : Pícl, Vavřina, Netušilová a host z oblasti KČT
Pardubického kraje ( p. Zeman, nebo p. Škvára). Schůzi bude řídit J. Netušilová.
Program schůze a jeho zajištění.
1. Zahájení schůze, přivítání hostů a členů, schválení programu schůze ‐ J.Netušilová
2. Volba komisí : mandátová: J. Leitner, S. Šimonová
volební : I. Jehličková, V. Štreit
návrhová: S. Čáp, P. Kopřiva
výše jmenovaní souhlasí s prací v komisích
3. Zpráva o činnosti TKSP a jeho výboru v roce 2013 – připraví a přednese V. Pícl
4. Komentář k plánu na rok 2014 – přednese V. Vavřina
5. Zpráva o hospodaření v roce 2013 a rozpočet na rok 2014 – předloží a přednese M.
Kadeřábková.
6. Zpráva revizní komise ‐ předloží a přednese E.Bendová
7. Změna stanov TKSP v souvislosti se změnou sídla. Nová adresa TKSP je Klášterní 54, 530 02
Pardubice ‐ přednese V. Pícl
8. Doplnění výboru TKSP : návrh na hospodářku A.Rousková a vedoucího OCT na rok 2014
B.Vacek – předloží a nechá schválit J.Netušilová
9. Schválení rámcové výše členských příspěvků na rok 2015 – výbor navrhuje stejné příspěvky
jako na rok 2014
10. Volba delegátů na oblastní konferenci KČT dne 2.3.2014 – navrženi : V.Pícl, V.Vavřina,
M.Kadeřábková, J.Netušilová, náhradník J. Leitner
11. Vyhlášení nejaktivnějších turistů a nejaktivnějšího vedoucího v r. 2013 přednese V. Vavřina
Vítězové jednotlivých kategorií: mladší žákyně : Trávníčková Lucie
mladší žáci
: Pekárek Tomáš
žákyně
: Bydžovská Zuzana
žáci
: Trávníček Pavel
dorostenky
: Bartošková Lucie
dorostenci
: Trávníček Martin
ženy
: Střemchová Drahuše
muži
: Šebesta David
veteránky
: Rousková Anna
veteráni
: Šedivý Pavel
nejaktivnější vedoucí turistiky : Kopřiva Pavel
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží diplomy, které zajistí J. Netušilová
12. Diskuse k předneseným informacím

13. Schválení usnesení členské schůze

Revizní zpráva za rok 2013 : se zprávou výbor seznámila E. Bendová. Revizní komise se sešla 19. 12.
2013 ve složení : E.Bendová, M. Krbušíková, Z. Pražák a prověřila hospodaření TKSP. Revizní komise
konstatovala, že účetnictví TKSP bylo za rok 2013 vedeno dle předepsaných zásad a hospodaření je
v pořádku. Vzhledem k tomu, že úrok na termínovaném vkladu je velice nízký, doporučuje revizní
komise výboru navrhnout řešení, jak se vkladem naložit v příštím období . Tato informace bude
předložena členské schůzi a ta navrhne případnou změnu..
Zpráva o hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 : Z důvodu neúčasti hospodářky
M.Kadeřábkové bude tento bod samostatně projednán se jmenovanou za účasti předsedy a členky
revizní komise ( E. Bendová) 9.1.2014

V Pardubicích 7.1.2013

Zapsala: Jitka Netušilová

