KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V HLINSKU

Zápis z výroční schůze KČT Hlinsko
konané 19. ledna 2017 v MFC
Program výroční schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Volba kontrolní, mandátové a návrhové komise
Zpráva o činnosti za rok 2016
Zpráva o hospodaření za rok 2016
Zpráva kontrolní komise
Zpráva mandátové komise
Plán činnosti na rok 2017
Volba delegátů na oblastní konferenci
Schválení výše oddílových příspěvků na rok 2018
Schválení změny registrace klubu
Schválení složení nového výboru
Udělení čestného uznání odboru
Vyhodnocení soutěže nejaktivnější turista
Diskuze, usnesení a závěr
Občerstvení
Videoprojekce

Průběh výroční schůze:
1. Zahájení
Výroční schůzi (dále jen VS) zahájil, vedl a přítomné přivítal předseda klubu Vladislav
Bárta. Na schůzi byli přivítáni čestní hosté starosta města Hlinska pan Miroslav Krčil a
předseda oblastního výboru KČT pan Vlastimil Škvára.
2. Volba kontrolní, mandátové a návrhové komise
Jednomyslně bylo schváleno složení kontrolní, mandátové a návrhové komise.
Složení komisí:
Kontrolní komise: Ing. Dana Kejzlarová (předs.), Jana Pospíšilová, Dana Mášková
Mandátová komise: Helena Mrkvičková (předs.), Karel Mrkvička, Helena Severová
Návrhová komise:Václav Plíšek (předs.), Vladislav Bárta a Pavel Kalita
3. Zpráva o činnosti za rok 2016
Se zprávou o činnosti seznámil přítomné Vladislav Bárta. Celkem se v roce 2016
uskutečnilo 111 akcí s celkovým počtem účastníků 3851. Odbor KČT Hlinsko
zorganizoval prostřednictvím vedoucích turistiky celkem 98 vlastních akcí s celkovým
počtem účastníků 3790. Z toho bylo 9 autobusových zájezdů, pochod Krajem malířů
vysočiny a Silvestr na Chrudimce, Hledání pokladu aj. Při Novoročním čtyřlístku se
vybralo 22495,- Kč a jednalo se o nejvyšší částku vybranou v celé republice mezi šedesáti
podobnými akcemi. Zpráva o činnosti je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněna na
webových stránkách.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2016
Se zprávou o hospodaření seznámila přítomné Ing. Dana Kejzlarová.
5. Zpráva kontrolní komise
Předsedkyně kontrolní komise seznámila přítomné o provedené kontrole hospodaření,
která se konala 18.1.2017. V hospodaření KČT nebyly
zjištěny žádné závady.
Předsedkyně kontrolní komise Ing. Dana Kejzlarová:
6. Zpráva mandátové komise
Předsedkyně mandátové komise informovala přítomné, že z celkového počtu 150 členů
bylo přítomno 95 členů, t.j.63,3 %. Schůze je schopná usnášení. Předsedkyně mandátové
komise Helena Mrkvičková:
7. Plán činnosti na rok 2017
S plánem činnosti na rok 2017 seznámil přítomné členy klubu Vladislav Bárta. Přítomní
obdrželi vytištěný plán činnosti KČT na rok 2017. Členové klubu budou o akcích v roce
2017 informováni na obou skříňkách ve městě a prostřednictvím webových stránek.
8. Volba delegátů na oblastní konferenci
Delegáty na oblastní konferenci Pardubického kraje v Pardubicích byli za KČT
jednomyslně zvoleni:
• Radka Kudláčková Wilsonova 218, 53901 Hlinsko, 724529148,
radka.kudlackova@dalu.cz
• Radka
Vašáková,
ČSA
245,
53901
Hlinsko,
728696995,
vasakova.radunka@seznam.cz
• Vladislav
Bárta,
Blatno
11,
53901
Hlinsko,
723168123,
vladislav.barta@centrum.cz (za cykloznačkaře)
• Ing. Dana Kejzlarová, U Drachtinky 1306, 539901 Hlinsko, 723062894,
kejzlarova.dana@seznam.cz (za oblastní výbor KČT)
Oblastní konference se bude konat v neděli 5.3.2017 v penzionu Staré časy v Havlíčkově
ulici v Pardubicích.
9. Schválení výše oddílových příspěvků na rok 2018
Na rok 2018 byl přednesen návrh vybírat i nadále oddílové příspěvky ve výši 50,- Kč pro
osoby výdělečně činné, 25 Kč pro seniory mládež a invalidy. Tato částka bude vykázaná
jako příjem do finanční hotovosti KČT Hlinsko. Hlasováním všemi přítomnými byl tento
návrh schválen.
10. Schválení změny registrace klubu
91 hlasy (4 se zdrželi hlasování) bylo schváleno, že bude zrušena registrace samostatného
klubu KČT Hlinsko u krajského soudu a Klub českých turistů, odbor Hlinsko se
zaregistruje jako pobočný spolek pod ústředím KČT v Praze. Po dořešení postupu
registrace ve spolupráci se sekretariátem v ústředí KČT Praha bude provedena registrace
pobočného spolku pod názvem KČT, odbor Hlinsko.
11. Schválení složení nového výboru klubu
Jednomyslně bylo schváleno složení nového výboru KČT Hlinsko ve složení
• Vladislav Bárta, předseda výboru

•
•
•
•
•
•

Václav Plíšek, místopředseda výboru
Dana Mášková, jednatel
Radka Vašáková, pokladník
Ing. Dana Kejzlarová, členka výboru
Mgr. Šárka Drahošová, členka výboru
Radka Kudláčková, členka výboru

12. Udělení čestného uznání odboru
Čestné uznání odboru bylo uděleno Ing. Daně Kejzlarové a Bohumilu Pospíšilovi za
dlouholetou a aktivní činnost v KČT Hlinsko.
13. Vyhodnocení soutěže nejaktivnější turista klubu
Nejaktivnějšími členy za rok 2016 v KČT Hlinsko jsou:
1.
Eva Titlbachová
985 km
2.
Václav Plíšek
911 km
3.
Ludmila Tichá
890 km
4.
Zdenka Gregorová
884 km
5.
Ing. Jaroslav Čermák 874 km
6.
Vladislav Bárta
854 km
7.
Jaroslav Beneš
845 km
8.
Dagmar Bártová
820 km
9.
Taťána Hadačová
735 km
10.
Jaroslava Teislerová 697 km
Soutěže se zúčastnilo celkem 122 turistů a všichni ušli 24459 km . Prvních 5 turistů
obdrželo pamětní diplomy. Umístění našich členů v jednotlivých věkových kategoriích
bude vyhlášeno v oblastní soutěži KČT. Výsledky soutěže budou zveřejněny na našich
webových stránkách. Nejaktivnějším juniorem byl Dominik David s výkonem 27 km
pěších.
14. Diskuze, usnesení a závěr
V diskuzi vystoupili vedoucí zájezdů a informovali přítomné o připravovaných
akcích v roce 2017. Krátkým diskusním příspěvkem pozdravil přítomné turisty také
starosta města Hlinska pan Miroslav Krčil a popřál všem mnoho šťastných kilometrů
v roce 2017. V diskuzi vystoupil také předseda OV KČT Pardubického kraje pan
Vlastimil Škvára, který v první řadě poděkoval všem členům klubu KČT za organizaci
KMV 2016 a Silvestru na Chrudimce. Informoval přítomné o změnách ve způsobu
registrace KČT Hlinsko. Upozornil na potřebu získávání cyklo a pěších značkařů a
seznámil přítomné s novinkami v Pardubické oblasti KČT. Několik turistů vystoupilo
v diskuzi na téma připravované změny v registraci klubu. Byla vysloveny obavy možnosti
ovlivňování činnosti klubu ze strany ústředí, pokud budeme zaregistrováni jako pobočný
spolek. Předseda oblasti ve svém diskusním příspěvku tyto obavy zpochybnil.
Předseda KČT seznámil přítomné o trvající 20% dotaci na dopravu, pro všechny
členy klubu i v roce 2017 a s ostatními dotacemi pro vedoucí akcí a funkcionáře odboru,
které byly schváleny na schůzi výboru ze dne 12.1.2017. Poděkoval Radce Kudláčkové za
získání sponzorského daru. Informoval přítomné o možnosti použít 25% finančních
prostředků na našich zájezdech pro osobu, která získá finanční sponzorský dar. Vybídl
přítomné k pomoci při zajištění KMV, Silvestra na Chrudimce a Pohádkového lesa.
Poděkoval členům klubu při zajištění akce Tady neziskovky, KMV 2016, Pohádkového
lesa, Silvestr na Chrudimce a Hledání pokladu. Informoval přítomné o změně nasazení

dvojic při výběru Novoročního čtyřlístku na Silvestru na Chrudimce. Z diskuze vyzněla
potřeba při přihlašování na autobusový zájezd umožnit rezervaci sedadla v přední části
těm turistům, kteří o to ze zdravotních důvodů požádají. Vyzval přítomné, o potřebě klubu
získat nové vedoucí turistiky na přípravu a organizaci výletu a zájezdů. Odbor zajistí
školení na semináři zorganizovaném oblastním výborem KČT (21.- 22. 10. 2017)
Předseda návrhové komise Václav Plíšek seznámil přítomné členy VS s návrhem na
usnesení:
VS schvaluje:
• Složení kontrolní, mandátové a návrhové komise
• Oddílové příspěvky KČT na rok 2018 ve výši – uvedeno v bodě č. 9 tohoto zápisu
• Složení výboru klubu i na následující roční období v personálním obsazení
uvedeném v bodě 11 tohoto zápisu
• Změnu registrace KČT, odbor Hlinsko jako pobočný spolek pod ústředím KČT
v Praze
• delegáty na oblastní konferenci Pardubického kraje ve složení - uvedeno v bodě
č. 8 tohoto zápisu
VS bere na vědomí:
• Zprávu kontrolní komise a zprávu mandátové komise
• Zprávu o činnosti KČT v roce 2016
• Zprávu o hospodaření KČT v roce 2016
• Plán činnosti na rok 2017
VS ukládá:
a) výboru KČT zaměřit se na získání a proškolení dalších vedoucích turistiky KČT a nové
zájemce o vyškolení nahlásit na oblastní výbor KČT do 30.6.2017. Odbor zajistí
školení na semináři zorganizovaném oblastním výborem KČT (21.- 22. 10. 2017)
zodp.: předseda klubu, výbor KČT
b) výboru KČT získávat nové zájemce o značkařskou činnost a zajistit jejich vyškolení
jak v oblasti pěší turistiky, tak i v oblasti cykloturistiky
zodp.: předseda klubu, výbor KČT
c) vedoucím a organizátorům akcí, informovat členy o dění v klubu ve dvou skříňkách ve
městě a prostřednictvím správce webu na webových stránkách www.hlinecko.cz\kct
zodp.: vedoucí akce, správce webu
d) vedoucím a organizátorům akcí, předat pokladníkovi klubu Radce Vašákové
vyúčtování akce na formuláři „Vyúčtování akce“, který je k dispozici na našem webu
(Ke stažení). Na konci roku předseda klubu vypracuje přehled „Vyhodnocení soutěže
nejvýkonnější turista KČT Hlinsko“ bez rozdělení do jednotlivých věkových kategorií.
zodp. ved. akce a předseda klubu
e) předsedovi klubu, zajistit úhradu části nákladů v rozsahu zápisu z výborové schůze
konané 12.1.2017 vedoucím akcí a funkcionářům klubu formou dotací.
zodp. předseda klubu
f) organizátorovi Silvestra na Chrudimce zajistit výběr Novoročního čtyřlístku nasadit
při výběru peněz 4 dvojice, dvě v době od 10:00 do 12:30 a dvě od 12:30 do 15:00
hodin.
zodp. předseda klubu, vedoucí akce

g) vybrat výrobce bundy – větrovky s potiskem, která byla předvedena na výroční schůzi
a dohodnout cenu. Zajistit objednávky od členů klubu, výběr peněz, výrobu a
distribuci vyrobených bund.
zodp: předseda klubu + další člen klubu
h) vedoucím autobusových zájezdů při přihlašování na AZ umožnit a zajistit rezervaci
sedadla v přední části autobusu těm turistům, kteří o to ze zdravotních důvodů
požádají.
zodp. předseda klubu, vedoucí akce
i) předsedovi klubu zajistit registraci klubu jako pobočný spolek pod názvem
KČT,odbor Hlinsko pod ústředím KČT Praha.
zodp. předseda klubu
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými a tímto je usnesení závazné pro činnost KČT
Hlinsko v následujícím období. K činnosti KČT neměl nikdo z přítomných žádné další
připomínky.
Předseda návrhové komise Václav Plíšek:
Předseda KČT Hlinsko poděkoval přítomným členům za účast na VS a popřál jim mnoho
příjemných zážitků na akcích v roce 2017.
14. 15. Občerstvení a videoprojekce
Na závěr bylo přítomným členům podáno občerstvení. Byly promítány fotografie z cest
Jiřího Holce
Zapsal a schválil dne 23.1.2017 předseda KČT Hlinsko
Vladislav Bárta

