
Zápis 

z výroční členské schůze KČT, odbor Valašské Meziříčí konané dne 18.1.2022 

Výroční členská schůze byla zahájena v 16:15hodin. 

Byli přivítáni hosté: za oblastní výbor KČT Zlínsko paní Kadlecová, za Město Val.Meziříčí místostarostka 

paní Mgr. Zdislava Odstrčilová 

Byl schválen program výroční členské schůze. 

Byly zvoleny komise  mandátová: Ing. Miriam Kallerová, Ladislav Bubník 

 návrhová: Mgr. Ivana Weissová. Petr Morgner 

 volební : Ladislav Hojgr, Stanislav Střítezský  

Předseda odboru Ing. B. Zachrdla přednesl zprávu o činnosti odboru za rok 2021. 

Hospodář pan M. Kučera přednesl zprávu o hospodaření odboru za rok 2021. 

Předseda revizní komise pan J. Svák přednesl zprávu revizní komise o hospodaření odboru za rok 2021. 

Paní Ing. Kallerová přednesla zprávu mandátové komise a konstatoval, že členská chůze je usnášeni schopná ( 

přítomno 42 z 50 pozvaných členů) 

Byla odsouhlasena výše členských příspěvků pro odbor na rok 2023 – 100,-Kč výdělečně činní, 40,-Kč 

senioři 

Na období 2022-2025 byl zvolen výkonný výbor odboru ve složení Ing. Bronislav Zachrdla (předseda), Ing. 

Miriam Kallerová, Mgr. Ivana Weissová, Pavel Ejem, Jana Cabáková (sekretář), Miroslav Kučera, Lucie 

Matasová, Ladislav Bubník, Jiří Svák.( revizní komise) 

Předseda Ing. Zachrdla a paní Kadlecová předali Čestná uznání KČT Oblasti Zlín panu Jiřímu Svákovié a 

Veřejné uznání KČT III.st panu Rostislavu Kalusovi., Mileně a Milanu Prochízkovi, Vandě Konvičné a 

Miladě Hássové 

Klasifikátor oblasti pan P. Ejem předal diplom a diamantový výkonnostní odznak turistiky paní Wandě 

Konvičnéč a platinový odznak 

Členská schůze zvolila delegáty na oblastní výroční schůzi, která se koná 26.2.2022 v Lípě : Janu Cabákovou, 

Adélu Vymětalíkovou a náhradníka Jiřího Sváka…… 

V diskusi vystoupili: 

Ing. Bronislav Zachrdla – požádal vedoucí vycházkových skupin a všechny členy o pomoc při zajišťování 

akcí pro veřejnost a o vyšší účast na akcích odboru a oblasti, o hledání nových značkařů 

Ing. Bronislav Zachrdla – informoval účastníky o význačných akcích odboru,  

Místostarostka MěU VM paní Zdislava Odstrčilová - poděkovala za činnost odboru, podala informaci o akci 

města 10 000 kroků 

Pan Kadlecová vystoupila s pozdravem oblastního výboru Zlínsko a konstatovala pohodovou a bezkonfliktní 

atmosféru výroční schůze, informovala o oblastních akcích, dni úklidu 2.4.2022, Stezce českem a Přátelství 

bez hranic 7.5. 2022 

Předseda návrhové komise paní Ivana Weissová přednesla návrh usnesení, který byl bez připomínek schválen 

 

Zapsal: Ing. Bronislav Zachrdla     Valašské Meziříčí 18. 1. 2022 


