
    Klub českých turistů Lanškroun 
        Dobrovského 41, PO BOX 36, 56301 Lanškroun 

               

Členská konference delegátů odboru KČT Lanškroun dne 7. 12. 2017 
 

Program :  1)  Zahájení  

 2)  Schválení programu  

 3)  Volba pracovních komisí:  

   -mandátová 

   -návrhová 

   -volební 

   -zapisovatele 

4) Zpráva o činnosti odboru KČT Lanškroun za rok 2017 

5) Zpráva o hospodaření za rok 2017 

6) Zpráva revizní komise  

7) Zpráva mandátové komise  

8) Rozpočet na rok 2018 

9) Hlavní akce roku 2018  

10) Ocenění  členů klubu KČT 

11) Volba výboru odboru KČT Lanškroun 

12) Volba statutárních zástupců (předsedy, hospodáře, místopředsedy) odboru 

KČT Lanškroun 

13) Volba delegátů na oblastní konferenci a volba (návrh  člena) do oblastního 

výboru KČT 

14) Schválení výše  členských příspěvků 

  15) Diskuse – zprávy  jednotlivých odborností  

   16) Zpráva návrhové komise 

   17) Schválení usnesení a závěr   

 
 

Průběh členské konference : 

ad 1) Přivítaní delegátů a hostů (starosta města Lanškroun R.Vetchý s manželkou, předseda 

oblasti Vlastimil Škvára) 

ad 2)  Schválení programu jednání – všemi hlasy 

ad 3)  Mandátová komise:  Šestáková, Toningerová 

            Návrhová komise: Toninger, Sedláková, Párent 

 Volební: Šilar B, Vávra V, Stasiowská B.  

 Zapisovatel: Kolomý    

    - vše schváleno všemi hlasy 

ad 4) Šesták  přednesl zprávu o činnosti  KČT za uplynulé období a zprávu o plnění usnesení 

z minulé konference.           - schváleno všemi hlasy 

ad 5) Se zprávou o hospodaření seznámil  přítomné  Kostelecký     - schváleno všemi hlasy 

ad 6)    Předseda revizní komise Šlesingerová přednesla zprávu revizní komise.     

                                                                                                              – schváleno všemi hlasy 

ad 7) Zpráva mandátové komise: 

Na valnou hromadu bylo pozváno 69 delegátů – účast 64 tj. 92.7%, z čehož plyne, že 

výroční konference delegátů je usnášení se schopná. 

 



ad 8) Kostelecký  seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018.     - schváleno všemi  hlasy  

ad 9) Šesták seznámil přítomné s plánovanými akcemi na rok 2018.          - schváleno všemi hlasy 

ad10)   Předseda oblasti, odboru a starostka  města předali  ocenění členům KČT za činnost.   

ad 11)  Bylo schváleno čtyřleté funkční období.                                            – schváleno všemi hlasy 

ad 12) Byl zvolen výbor odboru KČT :  

Kostelecký, Krejča, Kotyza, Kohout, Sedláková, Párent, Frank, Beran, Pacovský, Skalický, 

Kolomý, Šesták, Vávra, Procházka,Coufal                              - schváleno všemi hlasy  

ad 13)  Statutárními zástupci odboru KČT Lanškroun byli zvoleni  

 Šesták Zdeněk - předseda,                 - 63hlasu, 1 zdržel 

 Kostelecký Jan  - hospodář odboru,  - 63hlasu, 1 zdržel 

    Krejča Jiří - místopředseda ,              - 55 hlasů (protikandidát Sedláková obdržela 7 hlasů) 

ad 14)  Byla  zvolena revisní komise  - Šlesingerová, Pavlas, Pallová  - schváleno všemi hlasy 

ad 15)  Byli zvoleni delegáti na oblastní konferenci – Sedláková a Kostelecký    – 63 hlasů, 1 zdržel 

Jako kandidáti do výboru oblasti  byli zvoleni Šesták a Sedláková,           – 63 hlasů, 1 zdržel 

ad 16)  Výroční konference  rozhodla  neměnit výši  členské  příspěvků  pro  nové období  a 

ponechat příspěvky ve stávající výši                                                           -  63 hlasů, 1 zdržel 

ad 17)  Diskuse 

-starosta města poděkoval  všem za akce pro občany města a dobrou reprezentaci města 

-předseda oblasti poděkoval za příkladnou aktivní  činnost KČT Lanškroun 

-p.Vetchá poděkovala  za  akce pro postižené a výlety pro  seniory 

-Kohout  přednesl zprávu o celoroční činnosti „Old kolařů“  

-Kostelecký informoval o poskytovaných výhodách pro členy KČT 

-Kotyza informoval o zpívání koled  27.12. 2017 

-Krejča seznámil přítomné se současnou věkovou strukturou KČT Lanškroun 

-Taichman informoval o setkání důchodců v H.Třešňovci 

-Kostelecký,Šesták,Frank,Parent,Hejl diskutovali o problematice vykazování výkonů turistů     

používající elektrokola 

 

Ad 18) Závěrem předseda odboru  poděkoval všem přítomným a popřál mnoho úspěchů v novém 

roce. 

 

Lanškroun 7. prosince 2017 

Zapsal:    Kolomý    


