Klub českých turistů Lanškroun
Dobrovského 41, PO BOX 36, 56301 Lanškroun
Členská konference delegátů odboru KČT Lanškroun dne 13. 12. 2018
Program : 1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Volba pracovních komisí:
-mandátová
-návrhová
-zapisovatele
4) Zpráva o činnosti odboru KČT Lanškroun za rok 2018
5) Zpráva o hospodaření za rok 2018
6) Zpráva revizní komise
7) Zpráva mandátové komise
8) Rozpočet na rok 2019
9) Hlavní akce roku 2019
10) Ocenění členů klubu KČT
11) Volba delegátů na oblastní konferenci
12) Diskuse – zprávy jednotlivých odborností
13) Zpráva návrhové komise
14) Schválení usnesení a závěr
Průběh členské konference :
ad 1) Přivítaní delegátů a hostů (starosta města Lanškroun R.Vetchý, předseda oblasti Vlastimil
Škvára)
ad 2) Schválení programu jednání
- všemi hlasy
ad 3) Mandátová komise: Stasiowská, Toningerová
Návrhová komise: Toninger, Sedláková, Vávra
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 75 delegátů – účast 57 tj. 75%, z čehož plyne, že výroční
konference delegátů je usnášení se schopná.
ad 8)
ad 9)
ad 10)
ad 11)
ad 12)

Kostelecký seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019.
- schváleno všemi hlasy
Šesták seznámil přítomné s plánovanými akcemi na rok 2019.
- schváleno všemi hlasy
Předseda oblasti, odboru a starosta města předali ocenění členům KČT za činnost.
Byli zvoleni delegáti na oblastní konferenci – Sedláková a Kostelecký - 55 hlasů, 2 zdrželi
Diskuse
-starosta města poděkoval všem za akce pro občany města a dobrou reprezentaci města
-předseda oblasti poděkoval za příkladnou aktivní činnost KČT Lanškroun

-Vávra přednesl zprávu o celoroční činnosti „Old kolařů“
-Coufal informoval o přípravě 6 zájezdů v příštím roce
-Palcerová informovala o opraveném značení tras
-Parent a Šesták zkontrolovali značení některých cyklotras
-Krejča oznámil snížení věkového průměru členské základny o 2 dva roky na 61,6 roků
-Procházka informoval o připravovaném cyklovýletě do Ostravy
-v závěru proběhla dlouhá bouřlivá diskuse o vyhodnocování ujetých kilometrů na kole a na
elektrokole. Do diskuse se zapojili Bohm, Pacovský, Vávra, Šesták, Hejl, Frank, Toninger a další
členové. Toninger navrhl o této problematice usnesení, které bylo přijato všemi hlasy.
Ad 13) Předseda návrhové komise přečetl návrhy usnesení.

přijaty všemi hlasy

Ad 14) Závěrem předseda odboru poděkoval všem přítomným a popřál mnoho úspěchů v novém
roce 2019.
Lanškroun 13. prosince 2018
Zapsal: Kolomý

