
  
 
 

Zápis výroční členské schůze TKSP  
konané 13. prosince 2011 v Pardubicích 

 
  1. Placení příspěvků, prezence účastníků. 

  2. Zahájení a schválení programu schůze: 
Seznámení s programem výroční členské schůze - program schválen s tím, že bod 8. Volby 
bude následovat až po bodu 12. Diskuse. 
Zápis: Tomíšková 

  3. Volba komisí mandátové, volební a návrhové 
Mandátová: Vacek, Ing. Vodová 
Volební: Dvořák, Ing. Štreit 
Návrhová: Jeníčková, Tomíšková 

  4. Zpráva o činnosti odboru a jeho výboru v r. 2011 a komentář k plánu na r. 2012: 
- zprávu přednesl předseda TKSP RNDr.Chládek, a to za období od 1. 12. 2010 do  
  30. 11. 2011 – zpráva je v příloze; 
- hodnocení zájezdů autokarem, vlakem, odpadlé zájezdy, v červenci při zájezdu do  
  "Polských Tater a okolí" proběhla oslava 50 let od založení TKSP; 
- stárnoucí členská základna; 
- kalendář TKSP na rok 2012: upozornění na změnu v jízdním řádu vlaků, chybí  rodinné 
  cykloakce, v lednu opět turistický bál, akce "Po Krounce a Novohradce" skončila, opět  
  Dětský den (Milan Jehlička), v říjnu v Lanškrouně oblastní školení vedoucích turistiky; 
- nabídka stolního kalendáře na rok 2011, ve kterém jsou uvedeny sportovní, společenské 
  a kulturní akce konané v Pardubicích včetně akcí našeho klubu; 
- ukončení aktivní činnosti a odchod z TKSP RNDr. Lubomíra Chládka, který byl členem od  
  r. 1972. 

  5. Zpráva o hospodaření v roce 2011:  
Nesouhlas s předáním podkladů o hospodaření - písemná zpráva nebyla předložena, protože 
účetnictví za rok 2011 není uzavřeno. 

  6. Zpráva revizní komise k 30. 11. 2011:  
Přednesl předseda RK Ing. Pražák - byla vzata na vědomí. 

  7. Změna stanov TKSP v souvislosti se změnou sídla:  
Doručovací adresa Pernštýnské náměstí čp. 55 - na Magistrátě bude ověřeno, zda může být  
i sídlem Klubu (zajistí Jeníčková); 
foyer Evropského spolkového domu je každou středu odpoledne k dispozici pro styk s členy. 

  8. Schválení rámcové výše členských příspěvků na rok 2013: 
 Příspěvky (podíl pro odbor) ponechat v dosavadní výši. 

  9. Volba delegátů na oblastní konferenci KČT (26. února 2012 "U Kosteleckých"): 
 Kadeřábková Marie, Netušilová Jitka, Pícl Václav, Ing. Vavřina Vít; náhradník: Leitner Josef. 

10. Vyhlášení nejaktivnějších turistů a aktivních vedoucích v r. 2011: 
 Diplomy předal přítomným vítězům místopředseda OV KČT Vlastimil Škvára. 
 Aktivní vedoucí dle Zprávy o činnosti obdrží dotaci 200 Kč na předplatné Turisty, resp. 150 Kč 

na nákup turistických map. 

11. Diskuse k předneseným informacím:  
 Informace místopředsedy oblasti Vlastimila Škváry o nejisté finanční podpoře pro oblast KČT 

Pardubického kraje, o zahájení jarní turistické sezony Pardubického kraje v Hlinsku, příprava 
oslav 125. výročí založení KČT v r. 2013 v Jilemnici, úbytek značkařů v naší oblasti, udělení 
Čestného uznání KČT za dlouholetou úspěšnou a obětavou práci pro turistiku RNDr. 
Lubomíru Chládkovi. 



12. Volby výboru TKSP a revizní komise: 
 Kvůli neuzavřenému účetnictví neproběhly, odloženy na členskou schůzi 31. ledna 2012. 

13. Schválení usnesení schůze: 
 Přednesla za návrhovou komisi Jindřiška Tomíšková - odsouhlaseno. 
 
Přílohy:  Prezenční listina VČS 
    Zpráva o činnosti odboru a jeho výboru 
 
Zapsala: Tomíšková 
 
 
 
 

Usnesení výroční členské schůze TKSP  
konané 13. prosince 2011 v Pardubicích 

 

1. Termín opakované členské schůze je stanoven na 31. 1. 2012, kde bude předložena zpráva 
o hospodaření k 31. 12. 2011 a budou provedeny volby nového výboru TKSP. 

2. Stávající výbor bude vykonávat svoji činnost do 31. 1. 2012. 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2011 bude vyvěšena na webu od 25. ledna 2012. 

4. Rozpočet na rok 2012 bude vyvěšen na webu od 25. ledna 2012. 
 

Pardubice 13. 12. 2011 

Zapsala: Tomíšková 


