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

Zápis 4/2015 ze schůze výboru TKSP

Přítomni :E. Bendová J. Netušilová, V. Pícl, A. Rousková, B. Vacek, V. Vavřina, D. Vodová
Příprava výroční členské schůze
Pracovní předsednictvo bude pracovat ve složení : V. Pícl, A. Rousková, V. Vavřina, J. Netušilová, host z oblasti
KČT Pardubického kraje. Schůzi bude řídit J. Netušilová
Do jednotlivých komisí budou navrženi:
Mandátová : J. Leitner, M. Macoun, B. Vacek
Volební : I. Jehličková, V. Štreit
Návrhová : J. Tomišková, P. Kopřiva
Bankovní
spojení: :ČSOB
číslo
152náhradníci
393 210/0300
Návrh delegátů na Oblastní
konferenci
V. Pícl,Pardubice,
A. Rousková,
V. účtu:
Vavřina,
J. Netušilová, J. Leitner
Seznam nejaktivnějších turistů v jednotlivých kategoriích a nejaktivnějšího cvičitele připraví V. Vavřina a
diplomy zajistí J. Netušilová
Rok 2016 je rokem volebním na období 2016-2019. Na výroční členské schůzi by měl být předložen návrh
kandidátů do nového výboru a následně proběhnout volby. Proto V. Pícl osloví členskou základnu e- mailem,
aby navrhla kandidáty do nového výboru. Ze stávajícího výboru chce ze zdravotních a pracovních důvodů
skončit D. Vodová.
Zároveň bude všem členům zaslána informace o nové výši členských příspěvků (viz informace z OV KČT)
Informace z OV KČT
KČT od roku 2016 zavádí nové členské průkazy, formou karty na 5 let. Nový průkaz bude i kartou Eurobeds,
která bude následující roky aktivována novou přelepkou. Nové průkazy dostanou členové od D.Vodové při
placení členských příspěvků.
KČT zavádí tři typy členství – základní, rozšířené a TOP- a tomu odpovídající výše členských příspěvků.
Podrobné informace o výši členských příspěvků a členství v KČT dle Organizační směrnice KČT ORG 3/2015
zpracovala D. Vodová do níže uvedené informace a členové ji dostanou e- mailem.
Nové hodnocení výkonů turistiky viz zápis OV KČT 6/2015 bude projednáno a následně schváleno na VK KČT
oblasti.

Změny v placení členských příspěvků pro rok 2016
Příspěvky na rok 2016 se platí od 1. 12. 2015 do 31. 1. 2016. Po tomto termínu se musí podat nová
přihláška!
Časopis Turista musí být objednaný do 15. 1. 2015 a za zvýhodněné předplatné ho mohou mít pouze
členové s rozšířeným členstvím
Nové členské průkazy, které se vyhotovují centrálně prostřednictvím ústředí KČT. Požadavky z odboru
předávat na OV KČT p. Škvárovi.
Při ztrátě a vystavení nového průkazu se platí 50 Kč
Při placení se podepíše hromadný příjmový doklad.
Zvýšil se členský příspěvek pro ústředí, příspěvky pro oblast a odbor jsou stejné
Více informací seženete na webu KČT.
Nepoužité „staré“ členské průkazky vrátit na OV KČT p. Škvárovi do 10.2.2016 /D. Vodová/.
Přehled slev na karty EUROBENS obdrží členové na členské schůzi.

TYP
ČLENSTVÍ

Členský příspěvek
(ústředí + oblast + odbor)
Junior

Dospělý

Senior, ZdP

Rodina

Základní

150

280

160

540

Rozšířené

550

680

560

940

ČLENSKÉ VÝHODY/BONUSY
Vyšší stupeň obsahuje bonusy nižších stupňů
členský průkaz KČT se slevami Eurobeds a
Sphere
úrazové pojištění člena
slevy na jízdné od ČD (IN karty a Km banka)
slevy na vybraných akcích KČT
slevy na mapy KČT
příspěvky a slevy na ubytování na chatách KČT
roční předplatné časopisu Turista
sleva 50% na konkrétní výstroj (např. triko,
bunda)

D. Vodová vytvoří databázi členů TKSP k 31.1.2016 a do 10.2. ji zašle p. Škvárovi na OV.
Chata KČT na Lysé hoře- zatím zprovozněna jen stravovací část, lůžková až v roce 2016
Eurorando 2016 – upozornit na tyto akce a zvlášť je vyhodnotit
Zahájení turistické sezony – 19.3.2016 v Chrudimi
Vyhodnocení Přeboru cykloturistické aktivity – vypracuje B. Vacek a do 10.1. předá p. Břuskovi a p. Škvárovi.
Vyhodnocení lyžařské turistiky – zpracuje V.Vavřina a předá p. Šestákovi
Vyhodnocení soutěže Nejaktivnější turista – zpracuje V.Vavřina a do 15.1.2016 předá p. Škvárovi
Zprávu o činnosti odboru v roce 2015 vypracuje V. Pícl a předá do 10.2.2016 p. Škvárovi
Do 10.2.2016 je nutné zaslat na OV KČT adresář nových funkcionářů a adresy delegátů na konferenci – zajistí
nově zvolený výbor
Změna registrace klubu
Žádost o změnu registrace klubu podle nového Občanského zákoníku zpracovali V. Pícl a V. Vavřina. Budeme
pobočným spolkem KČT, nebudeme mít vlastní stanovy. Nový název je : KČT, odbor Pardubice, klub Synthesia
Pardubice, Klášterní 54, 530 02 Pardubice – Staré město. Museli jsme požádat město Pardubice o souhlas
s využíváním této adresy a tím i sídla odboru. Žádost musí projít radou města a zastupitelstvem.
Zajistit fúzi odboru ke KČT dle informace oblastem KČT 2015/11 z 2.11.2015 a informovat členskou základnu na
členské schůzi / Pícl /.
Statutárními zástupci nově registrovaného spolku jsou V. Pícl, V. Vavřina a J. Netušilová
Hospodaření klubu
V roce 2016 jsme na naše žádosti dostali od sponzorů tyto dotace a dary : Retia 10000Kč, Mag. Pce 4600 Kč,
Synthesia 10000Kč, KČT (mládež, senioři, rodinná turistika) 4800Kč, celkem 29400 Kč. Vzhledem k výši těchto
dotací a dobrému hospodaření klubu bude na členské schůzi podán ke schválení návrh na rozšíření dotací pro
členy při vícedenních autobusových zájezdech. Příspěvek 120 Kč pro děti a mládež do 18 let a 50 Kč pro
dospělého bude v roce 2016 poskytován na každý den zájezdu.
Na spořicím účtu máme k 18.12.2015 148804 Kč a v pokladně 2158 Kč.
Revizní komise provedla kontrolu hospodaření klubu a vyúčtování tří akcí. Kontrola příjmových a výdajových
dokladů je v pořádku, ale technické provedení v účtování musí být v souladu s předpisy o podvojném účetnictví
– za správnost a dopracování do konání členské schůze odpovídá A. Rousková
Zprávu o hospodaření klubu za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 zpracuje a předloží na členské schůzi
A.Rousková. Zprávu revizní komise zpracuje a předloží E.Bendová
Různé
Smlouva o dopravě byla znovu uzavřena s CAR-TOUR Opatovice nad Labem za shodných podmínek jako
v minulém roce.
Jsou ještě volné vstupenky na Turistický bál, ze strany členů TKSP je malý zájem. Vstupenky budou k dispozici i
na Předsilvestrovské vycházce a na členské schůzi.

V Pardubicích 16. 12. 2015

Zapsala: Jitka Netušilová

