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Zápis 1/2015 ze schůze výboru TKSP
Přítomni : J. Netušilová, J. Matouš, V. Pícl, S. Šimonová, B. Vacek, V. Vavřina, D.Vodová
Omluveni : A. Rousková
Zhodnocení výroční členské schůze
Výroční členská schůze , která se konala 14.1.2015 proběhla v pořádku. V. Pícl poděkoval všem, kteří
se podíleli na její přípravě a zdárném průběhu. V příštím roce se bude členská schůze konat ve
středu 13.1.2016. Místnost v budově Krajského úřadu zajistí Jitka Netušilová
Webové stránky
V.Pícl požádal správce webových stránek J.Matouše a redaktorku webových stránek S.Šimonovou o
provedení navržených úprav. Bude vypuštěno logo PROXIM ( není již naším sponzorem). V adresáři
klubu nebude e-mailová adresa tksp@seznam.cz a u jednotlivých členů výboru budou uvedeny
Bankovní
spojení:
ČSOB Pardubice,
číslobudou
účtu: 152
393 210/0300
jejich vlastní e-mailové
adresy.
Dokumenty
staršího data
převedeny
do archívu .
Sponzoři
Synthesia Pardubice- je naším dlouholetým sponzorem, v letošním roce slaví 95 let od založení,
budeme opět žádat o dotaci.
Magistrát Pardubice -byly podány 3 žádosti o dotaci z podpory sportu, jedna pro mládež a dvě na
tradiční a významné akce sportu pro všechny
MO Polabiny – žádost o dotaci byla podána v lednu
Retia- je naším dlouholetým sponzorem, budeme i letos o dotaci žádat.
KČT – budeme žádat o dotaci pro mládež, seniory a rodinnou turistiku
Vzhledem k tomu, že některé sponzory žádáme o dotace na konkrétní akci, odsouhlasil výbor
možnost snížit cenu pro členy TKSP u těchto akcí tak, aby bylo možné dotaci uplatnit.Směrnice pro registraci Org. 7/2014
TKSP se dle této směrnice stane pobočným spolkem KČT s názvem KČT Pardubice Klub Synthesia.
Registraci dle Org. směrnice č. 7/2014 zpracují V.Vavřina a V.Pícl
Stav členské základny pro rok 2015
Databáze členů uzavře D.Vodová k 28.2.2015, někteří členové dosud i přes upozornění nezaplatili.
Různé
Byly projednány připomínky B.Vacka k autokarovým zájezdům týkající se ztrátovosti a snížení min.
počtu účastníků z 45 na 40. Klub přispíval v loňském roce na autokarové zájezdy 50 Kč na den a
dosp. člena a kalkulace zájezdu byla vypočítávána na 45 členů. Pro letošní rok schválila členská
schůze příspěvek na dopravu autobusem při cestě tam a zpět ve výši 50 Kč na dosp. člena. Případné
změny dotace na autokarové zájezdy se budou řešit ke konci roku.
Oblastní výbor KČT zaslal výsledkovou listinu soutěže o nejvýkoněšího turistu oblasti a přebor
cykloturistické aktivity. Z TKSP se soutěže zúčastnilo 179 turistů. Na Oblastní konferenci mají být
projednávány změny ve složení Oblastního výboru KČT. Ze zdravotních důvodů odstupuje z funkce
předseda Ing. Zeman, na předsedu je navržen p. Škvára a funkce místopředsedů by měli vykonávat
p. Diblík a Ing. Šesták. Zástupce pro rodinnou turistiku pan Paděra nebude pro příští volební období
kandidovat. Našemu klubu bylo doporučeno, aby tato funkce byla nabídnuta Milanovi Jehličkovi.
Projedná to s ním V.Pícl. Delegáti na oblastní konferenci se budou řídit dle stavu a návrhů
předložených oblastním výborem na základě probíhající e-mailové diskuse.
V Pardubicích 12.2.2015

Zapsala: Jitka Netušilová

