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

               

Členská konference delegátů odboru KČT Lanškroun dne 12. 12. 2019 
 

Program :  1)  Zahájení  

 2)  Schválení programu  

 3)  Volba pracovních komisí:  

   -mandátová 

   -návrhová 

   -zapisovatele 

4) Zpráva o činnosti odboru KČT Lanškroun za rok 2019 

5) Zpráva o hospodaření za rok 2019 

6) Zpráva revizní komise  

7) Zpráva mandátové komise  

8) Rozpočet na rok 2020 

9) Hlavní akce roku 2020  

10) Ocenění  členů klubu KČT 

11) Volba delegátů na oblastní konferenci  

  12) Diskuse – zprávy  jednotlivých odborností  

   13) Zpráva návrhové komise 

   14) Závěr   
 

 

Průběh členské konference : 

ad 1) Přivítaní delegátů a hostů (starosta města Lanškroun Radim Vetchý, hejtman pardubického 

kraje Martin Netolický) 

ad 2)  Schválení programu jednání         - schváleno všemi hlasy 

ad 3)  Mandátová komise:  Stasiowská, Toningerová 

            Návrhová komise: Toninger, Vávra, Nováková 

 Zapisovatel: Kolomý    

             - 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  p.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 56 tj. 78.5 %, z čehož plyne, že 

výroční konference delegátů je usnášení se schopná 

ad 8) Kostelecký  seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2020      - schváleno všemi  hlasy  

ad 9) Šesták seznámil přítomné s plánovanými akcemi na rok 2020          - schváleno všemi hlasy 

ad 10)  Hejtman kraje předal cenu hejtmana p.Toningerovi za 50 let pořadatelské činnosti kopy.          

            Hejtman a starosta  města předali  ocenění členům KČT za aktivní činnost   

ad 11)  Byli zvoleni delegáti na oblastní konferenci – Sedláková, Beran a Kostelecký     

    - schváleno všemi hlasy 

 

 



ad 12)  Diskuse 

-starosta města poděkoval  všem za akce pro občany města, dobrou reprezentací města a 

seznámil s plánovanými investičními akcemi v příštím roce 

-hejtman kraje seznámil přítomné s probíhajícími opravami silnic na okrese a odpověděl na 

přednesené dotazy z problematiky cyklostezek 

-Vávra  přednesl zprávu o celoroční činnosti „Old kolařů“  

-Coufal informoval o přípravě zájezdů v příštím roce 

-Frank seznámil s pracemi na loděnici 

-Šesták informoval o připravovaném návrhu zvýšení členských příspěvků od r. 2021 

-Nováková, Kotyza, Kotyzová, Párent, Malátek, Pacovský, Hejl, Beran upřesnili akce 

připravované v roce 2020. 

Ad 13)  Předseda návrhové komise Toninger přečetl návrhy usnesení.          

  -schváleno všemi hlasy 

Ad 14) Závěrem předseda KČT Lanškroun  poděkoval všem přítomným a popřál mnoho úspěchů 

v novém roce 2020. 

 

Lanškroun 12. prosince 2019 

Zapsal:    Kolomý    


