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

USNESENÍ
z členské schůze TKSP, konané dne 14. ledna 2015 v Pardubicích
Členská schůze bere na vědomí
-

zprávu mandátové komise –přítomno 96 členů TKSP, 1 host – Josef Kotyk za oblast KČT

-

zprávu revizní komise

Členská schůze schvaluje:
- program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Placení příspěvků, vystavování průkazů – pouze do zahájení jednání v 17.00 !!!
Zahájení schůze, přivítání hostů a schválení programu schůze
Volba komisí mandátové, volební a návrhové
Zpráva o činnosti odboru a jeho výboru v r. 2014 a komentář k plánu na r. 2015
Zpráva o hospodaření v r. 2014 a návrh rozpočtu na r. 2015
Zpráva revizní komise
Doplnění výboru TKSP (vedoucí OCT na rok 2015)
Schválení rámcové výše členských příspěvků
Volba delegátů na oblastní konferenci KČT
Vyhlášení nejaktivnějších turistů a aktivních vedoucích v r. 2014
Diskuze k předneseným informacím
Schválení usnesení schůze

-

složení mandátové komise: S. Šimonová, J. Tomišková, J. Matouš

-

složení volební komise: I. Jehličková, V. Štreit

-

složení návrhové komise: P. Kopřiva, B. Čáp

-

jmenování zapisovatele: Václav Pícl

-

zprávu o činnosti v r. 2014 a plán na r. 2015

-

zprávu o hospodaření za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 se schodkem 8 000 Kč

-

člena výboru TKSP Bohuslava Vacka jako vedoucího OCT pro rok 2015

-

klub bude pobočným spolkem KČT s názvem KČT Pardubice klub Synthesia

-

výši členských příspěvků na rok 2016 ve stejné výši jako v r. 2015

-

směrnici č. 1/2015 podle návrhu výboru

-

volbu delegátů na oblastní konferenci KČT dne 1. 3. 2015:
a. Václav Pícl, Vít Vavřina, Jitka Netušilová
b. náhradník Anna Rousková

-

vyhodnocení nejaktivnějších turistů v jednotlivých věkových kategoriích a nejaktivnějšího
vedoucího

Členská schůze ukládá výboru připravit podklady pro registraci pobočného spolku.
Zapsal: B. Čáp

