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Zápis č.5 /2017 ze schůze výboru TOSP 
 
Přítomni : J. Netušilová, V. Pícl, A. Rousková, J. Tomišková, V. Vavřina,  
 
Informace ze schůzky s předsedou OV KČT ze 6.12.2017  
Byly předány Oblastní kalendáře, přelepky na členské průkazy, letáky o slevách na kartu EURUBEDS. Pro 
členy TOSP budou k dispozici na VČS 11.1.2018 
Hlavní akce KČT pro rok 2018 jsou uvedeny v Kalendáři turistických akcí 2018 Pardubický kraj. V něm jsou 
uvedeny i podrobnosti k zahájení jarní turistické  sezóny 24.3.2018 ve Vysokém Mýtě. Pro převzetí 
propagačních materiálů a pamětních listů (jsou vstupenkou na jednotlivé akce) se doporučuje vypracovat 
seznam účastníků. 
Předplatné časopisu Turista bude v roce 2018 pro členy KČT 320 Kč, pro ostatní 520 Kč. Redakce časopisu 
shání dopisovatele a fotografy. Platí se současně s členským příspěvkem, odbor zasílá hromadnou 
objednávku. 
Členské příspěvky zapsat do databáze a zároveň stáhnout výši příspěvků a odeslat na  účet  OV KČT. Je nové 
číslo účtu  2301318273/2010 – u FIO banky Pardubice (uvedeno v zápise z OV KČT). Prověřit aktuálnost 
databáze. 
Oslavy 100 let republiky a 130 let KČT budou probíhat průběžně v Praze. Jsou zařazeny  významné akce. 
Úrazové pojištění je u Kooperativy. Nový formulář pro hlášení škodní události je na webu KČT 
Výkazy o majetku rok 2014, 2015, 2016 předat na Rejstříkový soud – termín červen 2017 ( TOSP ) předáno. 
Pro rok 2017 termín červen 2018. 
Pro obsluhu nového webu  OV KČT Pardubického kraje se shání vhodný pracovník, který by se staral o jeho 
provoz ( požadováno někoho z odboru). 
Změna Organizačního řádu OV KČT Pard. kraje. K návrhu z června 2017 nebyly připomínky. Návrh bude 
schvalován na VK KČT Pard. kraje, která se uskuteční 4.3.2018 v Pardubicích v restauraci „Staré časy“. 
Volby do OV KČT Pard. Kraje proběhnou také na VK. Výbor by měl být jedenáctičlenný. Současný stav 10-11 
členů. Je třeba z odborů navrhnout případné kandidáty. Nové i stávající kandidáty do OV  je třeba uvést 
v usnesení z výroční členské schůze. Návrh kandidáta předat Škvárovi na samostatném předtisku ( součást 
volebního řádu )  zajistí  V. Pícl. 
Slevy ČSD, In karty pro rok 2018 trvá.   
 
Návrh Směrnice č.1/2018, Organizačního řádu a Stanov TOSP 
Výbor projednal a schválil výše uvedené materiály, které připravil V. Pícl. Směrnici, Organizační řád i 
Stanovy rozešle V. Pícl členů e- mailem, aby mohly být projednány a po připomínkách schváleny na VČS  
 
Registrace odboru 
Novou registraci názvu našeho odboru připraví  V.Pícl. O novou registraci budeme žádat jako samostatný 
spolek k Rejstříkovému soudu v Pardubicích. 
 
Doprava na rok 2018 
Byla uzavřena smlouva se stávajícím dopravcem Car-Tour spol. s r.o. Opatovice nad Labem za stejných 
podmínek jako v roce 2017. Se smlouvou i ceníky budou vedoucí autokarových zájezdů seznámeni.  
 
Příprava Výroční členské schůze včetně navazujících podkladů  
Pracovní předsednictvo bude pracovat ve složení : Pícl, Vavřina, Rousková, Netušilová, host z OV KČT 
Pardubického kraje. Schůzi bude řídit Netušilová 
Program schůze rozšířit o bod : Schválení Stanov KČT včetně organizačních směrnic. Návrh předloží V.Pícl 



Pro práci v komisích budou  navrženi : Štreit, Leitner, Dvořák ( mandátová) a Veverková, Kopřiva (návrhová) 
Za delegáty na Oblastní konferenci budou navrženi Pícl, Vavřina, Tomišková 
Zprávu o činnosti vypracuje V.Pícl. Do zprávy zahrnout i nejvýznamnější akce pořádané v roce 2018, oslavy 
100 let republiky, 130 let KČT as zahájení turistické sezóny ve Vysokém Mýtě 24.3.2018 
Zprávu o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 připraví a přednese A.Rousková. Zpráva 
bude obsahovat i přehled obdržených dotací pro odbor a jejich čerpání. Případný schodek v rozpočtu na rok 
2018 uhradí odbor z vlastních zdrojů.  Do konce roku uveřejnit uvedené materiály na webu a zajistit i 
několik výtisků pro rozdání na schůzi. Na VČS přinést finanční hotovost na vyplácení příspěvku na dotaci 
dopravy pro členy, kteří se zúčastnili alespoň dvou akcí veřejnou dopravou. 
V.Vavřina připraví krátký komentář k akcím v roce 2017 ( uskutečněné a neuskutečněné) s celkovým 
počtem účastníků včetně přibližného počtu km. Předloží též informaci o dopravci na rok 2018 a komentář 
k plánu akcí na 2018. Pro OV KČT stačí počet uskutečněných akcí včetně počtu účastníků a kilometráž. Do 
vyhodnocení zahrnout i  cyklo akce, počet účastníků a kilometráž zahrnout na pěší hodnocení. 
V.Vavřina připraví krátký komentář k cyklistickým akcím ( uskutečněné i neuskutečněné) , počet km celkem 
včetně počtu účastníků a nejaktivnějšího cykloturisty. Pro hodnocení aktivity v našem odboru se 
započítávají i km ujeté na elektrokolech , pro hodnocení v soutěži PCA ne. Výsledky soutěže PCA předat 
v excelu p. Syslovi a kopii p. Škvárovi 
Z. Pražák předloží zprávu kontrolní komise. K její přípravě byla komise vyzvána k činnosti e-maulem. 
Vyhodnocení aktivních turistů a vedoucích turistiky připraví V.Vavřina, diplomy pro nejaktivnější z nich 
zajistí J.Netušilová. Aktivita vedoucích turistiky bude hodnocena nejen podle počtu akcí, ale i podle počtu 
dní akce a počtu osob na ní zúčastněných. 
Členské příspěvky bude vybírat J. Tomišková, členy pro spolupráci si zajistí . Příspěvek na dotaci dopravy 
bude vyplácet J.Netušilová ( příspěvek bude vyplácen jen před zahájením schůze). 
Výše členských příspěvků pro rok 2019 navrhuje výbor ponechat ve stejné výši jako v roce 2018 
Nové členy zahrnout do databáze tak, jak se přihlašují, nikoliv dle abecedy  a nezapomenout označit ikonou 
pro vystavení nového členského průkazu.     
 
Různé  
V. Pícl upozornil na to, že je třeba vyhledávat kandidáty pro práci ve výboru a seznámit je podrobněji 
s činností výboru - úkol pro všechny členy výboru 
 
V Pardubicích 12.12.2017                                                                     Zapsala :  Jitka Netušilová 


