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

Zápis 4/2014 ze schůze výboru TKSP
Přítomni : E. Bendová, J. Netušilová, V. Pícl, A. Rousková, B. Vacek, V. Vavřina,
Omluveni : D. Vodová
Kalendář akcí na rok 2015
Kalendář byl projednán na Semináři vedoucích na Čiháku a poté předán na OKČT. Všem členům
TKSP, kteří mají e- mailovou adresu, byl kalendář zaslán. Zbývajících 28 členů dostane kalendář
tištěný poštou do konce listopadu. Kalendář akcí bude též vyvěšen na web.
Dotace
Na účet TKSP byla připsána dotace 10 000 Kč od Synthesie Pardubice a 5 000 Kč od MO Polabiny.
Žádost o dotaci KČT pro rodinnou turistiku je vyřízena, ale zatím není proplacena.
Bankovní
spojení:
ČSOB
Pardubice,
číslov účtu:
152o 393
210/0300
Pro rok 2015 navrhuje
výbor
upravit
směrnici
č. 1/2013
části III
dotacích
na akce pro členy takto:
2 Od konání výroční členské schůze dne 14.1.2015 je zvýhodnění na akcích TKSP následující.
a) Na pěších, cyklistických, či lyžařských akcích bez placeného ubytování přísluší příspěvek v první a
poslední den akce na jízdné veřejnou dopravou či vlastními auty do výše jízdného, nejvýše však za
den : - dětem a mládeži do 18 let 120 Kč
- vedoucímu akce přísluší příspěvek ve výši skutečně zaplaceného jízdného. Při dopravě vlastními
auty se za skutečné jízdné počítá 0,50 Kč/km a to do výše skutečně ujetých kilometrů, které se
nesmějí lišit od nejkratší možné trasy o více než dvojnásobek druhé odmocniny délky nejkratší možné
trasy.
b) Na všech autokarových zájezdech TKSP je poskytován příspěvek na dopravu z ekonomické výše
účastnického poplatku v první a poslední den zájezdu takto :
dětem a mládeži do 18 let 120 Kč
-dospělým 50 Kč
- vedoucímu zájezdu je hrazena celá doprava
-děti do 18 let a vedoucí zájezdu mají také nárok na příspěvek na ubytování ve výši 50 Kč za noc
c) U vícedenních tuzemských pěších, cyklistických, či lyžařských akcí s veřejnou dopravou ( či
vlastními auty) a s placeným ubytováním přísluší účastníkům příspěvek na dopravu v první a poslední
den akce
-dětem a mládeži do 18 let do výše jízdného, nejvýše 120 Kč
- vedoucímu akce ve výši skutečně zaplaceného jízdného
- děti do 18 let a vedoucí zájezdu mají také nárok na příspěvek na ubytování ve výši 50 Kč za noc
d) Na akce pořádané jako dětské mají všechny děti dopravu zdarma
Navrhované úpravy dotací budou začleněny do směrnice 1/2015. Kalkulace zájezdů v této směrnici
bude upravena po jednání V. Pícla a V. Vavřiny s dopravcem do konce listopadu. Směrnice po
úpravách bude schvalována na členské schůzi 14.1.2015
Ocenění členů klubu
Čestné uznání od Oblastního výboru KČT mohou dostat jen členové KČT, kteří již byli vyznamenáni
Čestným uznáním odboru KČT. Na toto čestné uznání výbor TKSP navrhuje tyto členy: Milan Jehlička,
Marie Látová, Pavel Kopřiva, Bohuslav Vacek a Dagmar Vodová. Čestná uznání připraví V. Pícl
Hospodaření klubu
TKSP má nový účet u České spořitelny. Číslo účtu : 3656351309/0800, na který se budou též platit
poplatky za zájezdy, je uvedeno v kalendáři akcí na rok 2015 a také na webu TKSP.

K 13.11.2014 máme na spořicím účtu 133 800 Kč a v pokladně 4 600 Kč. Hospodářka prověří možnost
uložení části peněz na spořící účet s výhodnějším úročením.
Různé
M. Pecháčková se stala novým vedoucím turistiky. V současné době má TKSP 27 vedoucích turistky.
B. Vacek je navržen na vedoucího cykloturistiky pro rok 2015, návrh bude schvalován na výroční
členské schůzi.

V Pardubicích 14.11.2014

Zapsala: Jitka Netušilová

