Klub českých turistů Pardubický kraj
Klášterní 54, 530 02 Pardubice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení oblastní konference
KČT Pardubický kraj ze dne 1.března 2015
Místo konání: Restaurace „Staré časy“ Pardubice
Oblastní konference KČT Pardubický kraj:
1. Schvaluje:
a) Zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření oblasti KČT v roce 2014 dle příloh.
b) Rozpočet oblasti na rok 2015 dle příloh
c) Členské příspěvky pro oblast na rok 2016 ve výši: dospělí 60,-; mládež a senioři 30,
rodinná známka 130,-Kč.
2. Bere na vědomí :
a) rezignaci ing. Milana Zemana na funkci předsedy oblasti
b) rezignaci Bc. Michala Paděry na funkci člena OV
3. Volí:

a) za předsedu oblasti Pardubický kraj pana Vlastimila Škváru
na období r. 2015 - 2018

b) za místopředsedu oblasti Pardubický kraj pana Josefa Diblíka
na období r. 2015 - 2018
c) delegáty na celostátní konferenci KČT v Praze konané v sobotu 28. března 2015
v Praze:
Jiří Andrle, Mánesova 742, 572 01 Polička
Doc. Ing. Josef Kotyk, Csc., Gebauerova 745, 530 03 Pardubice
Josef Diblík , 561 15 Sopotnice 22
Ing. Dana Kejzlarová,U Drachtiny 1306, 539 01 Hlinsko
Ing. Jiří Ehrenberger, Bartoňova 837, 530 02 Pardubice
náhradník Vlastimil Škvára, Hradištní 1197,537 05 Chrudim
4. Ukládá:
a) Oblastnímu výboru:
- Oblastní výbor doplnit chybějícího člena OV během roku 2015 a schválit jeho
kooptaci Oblastní konferenci v r. 2016
- Řešitelům projektu DZTC II minimalizovat ztrátu 330 tis Kč z nedokončeného projektu

Klub českých turistů Pardubický kraj
Klášterní 54, 530 02 Pardubice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uvést dokumenty OV KČT (stanovy, organizační řád, jednací řád a volební řád) do
souladu s NOZ a v souladu s organizační směrnicí KČT Org-7 připravit pro oblastní
konferenci v r. 2016 podklady a stanovisko OV k rozhodnutí o tom, zda OV KČT
zůstane i nadále samostatným (hlavním) spolkem, či bude fúzovat s KČT a stane se
jeho pobočným spolkem
- Koordinovat zahájení jarní sezony v kraji a dalších akcí krajského významu.
- Dořešit provoz webových stránek oblasti
b) Programové radě
V r. 2015 zpracovat návrh nových pravidel soutěže "Nejvýkonnější turista oblasti
Pardubický kraj" s přihlédnutím ke stávajícím přesunových prostředků, návrh
předložit odborům v průběhu roku 2015 tak, aby v roce 2016 mohl být hodnocen již
podle nových pravidel
5. Doporučuje delegátům oblastní konference
- Informovat členům v odborech o průběhu konference a jejich závěrech
- zapojit se do akcí Euroranda s podporou oblasti, která zpracuje metodiku

Usnesení bylo schváleno jednomyslně 35 hlasy přítomných delegátů a je závazné pro činnost oblasti
v následujícím období.
Předseda návrhové komise: Jiří Andrle

