
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ A USNESENÍ 

valné hromady odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy, konané dne 27. 12. 2014. 

 

 

1. Zahájení valné hromady, přivítání účastníků. 

Valnou hromadu zahájil a řídil Petr Laník. 

2. Volba mandátové komise: Martin Raška (předseda), Radka Pěluchová. 

Volba návrhové komise: Jaromír Červenka (předseda), Petr Branich. 

3. Zpráva o činnosti za rok 2014 -  přednesl Jiří Strakoš. 

Zpráva byla přednesena současně s videozáznamem akcí. 

4. Zpráva revizní komise o výsledku revize hospodaření a činnosti za rok 2014 - přednesla Pavla Kovalová 

Viz příloha č. 2.  V hospodaření a činnosti odboru nebyly zjištěny žádné závady. 

Příjem celkem činil 607.358,-Kč. Výdaje celkem činily 586.778,-Kč. Zůstatek na dílčím účtu je 20.580,-Kč. 

5. Návrh rozpočtu na rok 2015 - přednesla Pavla Kovalová. Viz příloha č. 3. 

Na rok 2015 se navrhuje celkový příjem ve výši 445.000,- Kč a celkové výdaje ve výši 493.000,- Kč. 

6. Plán činnosti pro nadcházející rok 2015 -  přednesl Drahoslav Koval. 
Viz příloha č. 4. 

7. Diskuze, gratulace oslavencům, přivítání nových členů. 

V roce 2014 oslavili 70 let tito turisté: T. Elbel, J. Křenek, P. Vondra, A. Rožnovský. 

Novými členy odboru KČT se stali: P. Suchomelová, F. Suchomel, K. Žingorová, V. Žingor. 

8. Přijetí usnesení. 
Valná hromada bere na vědomí: 

– diskusní návrh na uskutečnění návštěvy “Ondříčkova mlýna“ v Dolním Sklenově, 

– diskusní návrh na řešení návratu morového sloupu pod hrad Hukvaldy – problém bude řešit obec Hukvaldy, 

– zprávu mandátové komise - na valné hromadě bylo přítomno 53 členů OKČT a 2 hosté, viz příloha č. 1. 

Valná hromada ukládá:  

– výbor OKČT zapracuje do plánu činnosti exkurzi do “Ondříčkova mlýna“ tak, aby tuto akci co nejvíce usnadnila  

   majiteli a průvodci na mlýnu.  

Valná hromada schvaluje:  

– zprávu revizní komise o revizi hospodaření za rok 2014 (dle bodu č. 4), viz příloha č. 2, 
– zprávu o činnosti odboru v roce 2014 (dle bodu č. 3), 

– návrh rozpočtu odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy na rok 2015 (dle bodu č. 5), viz příloha č. 3, 

– návrh plánu činnosti odboru KČT na rok 2015 (dle bodu č. 6), viz příloha č. 4, 

– návrh na odměnu pro členy výboru ve formě bezplatného odběru časopisu KČT ''TURISTA''. 

– návrh na odměnu pro předsedu, místopředsedu, kronikáře, webmastera, pokladníka a Petra Kuču – 1 zájezd zdarma. 

– návrh na odměnu pro zasloužilé bývalé členy výboru P. Sobotíka, T. Elbela a A. Bůžka ve formě bezplatného odběru 

   časopisu KČT ''TURISTA''. 

Usnesení bylo schváleno postupným hlasováním dle jednotlivých zpráv a návrhů. 

9. Závěr jednání – zhodnocení průběhu a ukončení jednání valné hromady provedl Petr Laník. 

10.  Pohoštění – po ukončení jednání valné hromady se tradičně podávala znamenitá tlačenka a dobré pivo. 

        zapsal předseda návrhové komise:  Jaromír Červenka 


