
Zápis z jednání a usnesení 

valné hromady odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy, konané dne 28. 12. 2018. 

1. Zahájení valné hromady, přivítání účastníků. 

 Valnou hromadu zahájil, řídil a přednesl její program Petr Laník. Účastníky přivítal předseda odboru KČT Jiří Strakoš.  

2. Volba mandátové komise: Zdeňka Mlčochová (předsedkyně), Marie Foldynová (člen). 

 Volba návrhové komise: Jaromír Červenka (předseda), Dalibor Žáček (člen). 

 Komise byly přijaty platným hlasováním. 

 Program valné hromady byl přijat platným hlasováním. 

3. Zpráva a prezentace činnosti OKČT za rok 2018 – předneseno současně s videozáznamem všech akcí. 

 Prezentaci akcí seniorů (HP) připravil a také přednesl Jan Kozel – odměněno potleskem. 

 Prezentaci akcí odboru přednesl Jiří Strakoš, připravil Jiří Pělucha – odměněno potleskem. 

 Schváleno platným hlasováním. 

4. Zpráva o výsledku hospodaření a činnosti za rok 2018 – přednesla Pavla Kovalová. 

 Příjem celkem činil 620.000,- Kč. Výdaje celkem činily 656.169,77 Kč. Zůstatek na účtu je 132.661,95 Kč. 

 Schváleno platným hlasováním. 

5. Zpráva revizní komise o výsledku revize hospodaření a činnosti za rok 2018 – přednesl Petr Laník. 

 V hospodaření, činnosti odboru a pokladní činnosti nebyly zjištěny žádné závady. Komise se zúčastňovala schůzí výboru. 

 Schváleno platným hlasováním. 

6. Návrh rozpočtu na rok 2019 – přednesla Pavla Kovalová.  

 Na rok 2019 se navrhuje celkový příjem ve výši 485.000,- Kč a celkové výdaje ve výši 535.000,- Kč. 

 Potřeba dotace je celkem 50.000,- Kč. 

 Schváleno platným hlasováním. 

7. Návrh plánu činnosti pro nadcházející rok 2019 – přednesl Drahoslav Koval (příloha č. 4). 

8. Diskuse a přivítání nových členů. 

• Do odboru KČT byli v roce 2018 přijati tito noví členové: Martina Adámková, Tomáš Kalmus, Filip Fojtík, Jan Sedláček. 

• Návrh předsedy revizní komise na pověření výboru OKČT, aby určil způsob nakládání s rezervou ve výši 2% z rozpočtu na 

 rok 2019. Schváleno platným hlasováním. 

9. Zpráva mandátové komise. 

 Na valné hromadě bylo přítomno 52 členů odboru KČT + 1 host (příloha č. 1). 

10. Návrh na odměny za práci ve výboru, v revizní komisi a přípravu turistických akcí: 

 ‣ Bezplatný odběr časopisu ''TURISTA'' pro všechny členy výboru OKČT a pro zasloužilé bývalé členy výboru OKČT 

    (Tomáš Elbel, Arnošt Bůžek, Antonín Kroča) a pro předsedu revizní komise. 

 ‣ Bezplatný odběr časopisu ''NA CESTU'' pro Drahoslava Kovala. 

 ‣ Jeden zájezd zdarma pro členy OKČT, kteří připraví turistickou akci dle plánu činnosti odboru, nebo se na její přípravě  

    budou výrazně podílet. 

 ‣ Jeden zájezd zdarma pro pokladníka OKČT. 

 Pravomocí a povinností výboru OKČT je rozhodnutí o příslušné odměně. 

 Schváleno platným hlasováním. 

11. Přijetí usnesení. 

  Valná hromada schvaluje: 

  • zprávu o činnosti OKČT za uplynulý rok 2018 (dle jednacího bodu č. 3), 

  • zprávu o výsledku hospodaření a činnosti za rok 2018 (příloha č. 2), 

  • návrh rozpočtu odboru KČT na rok 2019 (příloha č. 3), 

  • zprávu revizní komise o výsledku revize hospodaření a činnosti za rok 2018 (dle jednacího bodu č. 5), 

  • návrh plánu činnosti pro nadcházející rok 2019 (příloha č. 4), 

  • návrh na odměnu pro členy výboru, revizní komise a členy, kteří připraví turistickou akci (dle jednacího bodu č. 10). 

  Valná hromada pověřuje: 

  • výbor odboru KČT určením o způsobu nakládání s rezervou ve výši 2% z rozpočtu na rok 2019. 

Usnesení valné hromady bylo schváleno postupným hlasováním při jednotlivých zprávách a návrzích. 

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

13. Pohoštění – po ukončení jednání valné hromady se tradičně podávala znamenitá tlačenka a výborné pivo. 

Hukvaldy, 28. 12. 2018     Návrhová komise:  Jaromír Červenka 

            Dalibor Žáček 


