Zápis
z výroční členské schůze KČT, odbor Valašské Meziříčí konané dne 14.1.2016
Výroční členská schůze byla zahájena v 16:30 hodin.
Byli přivítáni hosté: za oblastní výbor KČT Valašsko- Chřiby paní Kadlecová
Byl schválen program výroční členské schůze.
Byly zvoleny komise mandátová: D.Ptáčková, M.Ksallerová
návrhová: L.Flekáč, V. Víta
volební : V. Ondruch, P.Rajnoch
Předseda odboru Ing. B. Zachrdla přednesl zprávu o činnosti odboru za rok 2015.
Hospodář pan M. Kučera přednesl zprávu o hospodaření odboru za rok 2015.
Předseda revizní komise pan J. Svák přednesl zprávu revizní komise o hospodaření odboru za rok 2015.
Paní Ptáčková přednesla zprávu mandátové komise a konstatoval, že členská chůze je usnášeni schopná
( přítomno 71 ze 100 pozvaných členů)
Byla odsouhlasena výše členských příspěvků pro odbor na rok 2017 – 100,-Kč výdělečně činní, 50,-Kč
senioři
Delegáti schválili prodloužení funkčního období výkonného výboru odboru ze dvou na tři roky.
Výroční členská schůze zvolila nový výkonný výbor odboru ve složení: Pavel Ejem, Ladislav Hojgr,
Ing. Miriam Kallerová, Ing. Bronislav Zachrdla, Ing. Rostislav kalus, Miroslav Kučera, Lucie Peluhová,
Daniela Ptáčková, Jiří Svák, Mgr. Ivana Weissová
Předseda Ing. Zachrdla a paní Kadlecová předali ocenění KČT – Čestné uznání III.st s diplomem panu
Ladislavu Ondruchovi
Předseda Ing. Zachrdla a paní Kadlecová předali odměny ( poukaz na zboží) oceněným členům odboru:
paní J. Třetinové, panu Pavlu Ejemovi, Ladislavu Hojgrovi
Výroční členská schůze zvolila delegáty na oblastní výroční schůzi, která se koná 27. 2. 2016 v
Babicích: Ing. R. Kaluse a Ing. Bronislava Zachrdlu
V diskusi vystoupili:
Ing. B. Zachrdla – požádal vedoucí vycházkových skupin a všechny členy o pomoc při zajišťování akcí
pro veřejnost a o vyšší účast na akcích odboru a oblasti
Pan Ejem informoval o nových podmínkách plnění základních výkonnostních odznaků turistiky
Ing. Bronislav Zachrdla – informoval účastníky o význačných akcích odboru, o pojištění členů KČT u
VZP (pojistka Olympijského výboru) , o přeregistraci odboru, o slevách na chatách a ČD
Paní Kadlecová vystoupila s pozdravem oblastního výboru Valašsko-Chřiby.
Pan Indruch informoval o Bezručově chatě na Lysé hoře a možnosti výjezdu autobusem pro seniory
Předseda návrhové komise pan Ing. Morgner přednesl návrh usnesení, který byl bez připomínek
schválen

Zapsal: Ing. Bronislav Zachrdla
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