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Zápis 5/2016  ze schůze výboru TOSP  
 

Přítomni  :  J. Netušilová, V. Pícl, A. Rousková, J.Tomišková, B. Vacek,  V. Vavřina,  D.Šebesta 
 
David Šebesta, metodik  OV KČT, spolupráce s odborem :  
Byly projednány připomínky D.Šebesty k pořádání výletů našeho odboru. Zároveň byl vznesen 
požadavek na oblastního metodika, aby z titulu své funkce připomínky rozpracoval a formou 
metodického pokynu přenesl  na další odbory oblasti. 
 
Příprava výroční členské schůze 
Na Krajském úřadu došlo nedorozumění a KÚ nám nechce poskytnout místnost pro členskou schůzi 
v bývalé Reálce, přestože rezervace byla objednána již v lednu 2016. J. Netušilová bude s pí Šolcovou 
z KÚ jednat o náhradním řešení , aby se schůze mohla konat 11.1.2017, jak je uvedeno v kalendáři 
akcí 2017. 
Přesedat schůzi bude V.Pícl, V.Vavřina, A. Rousková, schůzi bude řídit J.Netušilová 
Pro práci v komisích byly navrženi tito členové: 
Mandátová : J. Leitner, B.Vacek, J. Dvořák 
Návrhová : I.Jehličková, P.Kopřiva, V.Veverková 
O spolupráci je požádá e-mailem J.Netušilová 
Zprávu o činnosti odboru a jeho výboru v roce 2016 připraví a přednese  V.Pícl 
Zprávu o činnosti OCT připraví a přednese  B.Vacek.  Výbor navrhne členské schůzi zrušit 
samostatnou činnost OCT na základě Statutu odboru cykloturistiky z r. 2008 a cykloturistiku 
provozovat v rámci turistického odboru. Důvodem je, že není ustanoven vedoucí  OCT na rok 2017. 
Komentář k plánu na rok 2017 – V.Vavřina 
Zpráva o hospodaření v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 připraví a přednese A.Rousková, 
včetně přehledu čerpání dotací pro odbor. 
Kontrolní zprávu připraví kontrolní komise a přednese Z.Pražák 
Výše členských příspěvků na rok 2018 – výbor navrhuje, aby výše rámcových příspěvků zůstala stejná 
jako v roce 2017 
Volba delegátů na Oblastní konferenci – výbor navrhuje V.Pícla, V.Vavřinu, náhradníky  B.Vacka, J. 
Leitnera 
Vyhlášení nejaktivnějších turistů a aktivních vedoucích v roce 2016 – připraví a přednese  V.Vavřina, 
diplomy pro nejaktivnější turisty  připraví B.Vacek.  Diplomy se budou předávat vítězům jednotlivých 
kategorií, jejichž výkon přesáhne 50km za rok 2016 
Předání výkonnostních odznaků z Přeboru cykloturistické aktivity za rok 2015 - B.Vacek 
Čestné uznání odboru KČT bylo uděleno těmto členům : I.Jehličková, V.Pícl, A.Rousková, V.Štreit. 
Diplomy pro tyto vyznamenané připraví  B.Vacek 
Pojištění při plánovaných akcích zůstává pro rok 2017 stejné jako v roce 2016.  
 
Informace z Oblastního výboru KČT Pardubického kraje 
Odbor Synthesia Pardubice ( pobočný spolek )  se bude po registraci ve spolkovém rejstříku řídit 
stanovami ústředí KČT.  
Zahájení turistické sezóny na rok 2017 připravuje KČT, odbor Slovan Pardubice na 25.3.2017 
Do celostátního kalendáře 2017 je zavedeno 54 akcí 
Provoz webových stránek oblasti není zatím dořešen 

http://www.tksp.info/


V příloze byly předloženy výsledky hospodaření oblasti, seznámí se s nimi A.Rousková 
Oslavy 130let KČT a 100 let republiky začnou již v roce 2017, vyvrcholí 26.10.2018 v Praze 
Na ÚV  KČT byla schválena změna směrnice ORG 1/2015 Členské příspěvky a členství v KČT. Věková 
hranice pro juniory se mění na 25 let, pro seniory se sjednocuje pro muže i ženy na 61 let. 
Nový zhotovitel časopisu Turista, cena předplatného 320 Kč pro členy s rozšířeným členstvím. 
Směrnice KČT HOSP18/2016 zavádí povinnost zveřejňovat účetní uzávěrku (pro podvojné účetnictví), 
nebo přehled o majetku a závazcích (při jednoduchém účetnictví) vložením do sbírky listin veřejného 
rejstříku, ve kterém jsou zapsány. 
Vyhodnocení soutěže Nejaktivnější turista oblasti má uzávěrku 15.1.2017, výsledky zašlou odbory na 
adresu : kct.park@seznam.cz  v tabulce excel.  Za náš odbor zajistí V.Vavřina 
Vyhodnocení Přeboru cykloturistické aktivity má uzávěrku 15.1.2017, výsledky zašlou odbory na 
adresy : kct.park@seznam.cz  a  j.bruska@quick.cz  v tabulce excel.  Za náš odbor zajistí B.Vacek 
Odbory provedou kontrolu přiloženého seznamu vedoucích turistiky a po aktualizaci vrátí. Za náš 
odbor zajistí V.Vavřina.  
 
 
Různé 
Návrh paní Šafránkové – zrušení absolutní přednosti členů při zařazování na zájezdy před nečleny  až 
do data konečné platby –byl výborem  projednán, ale  nebyl akceptován.  Platí výhoda pro členy, tak 
jak je uvedeno u jednotlivých akcí v kalendáři akcí na rok 2017.  
 
 
 
V Pardubicích 15.12.2016     Zapsala: Jitka Netušilová 
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